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Τύπος: Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου.  
Ειδικό βάρος: 0,88± 0,01 gr/cm³ (ISO 2811) 
Ιξώδες : 28±3 sec (DIN4, 25°C) 30±3 sec (FCUP4, 25°C). 
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. 

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. 
Απόδοση: Περίπου 7m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Στέγνωμα: : Στη αφή σε 45 λεπτά και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και το πάχος φιλμ που εφαρμόζεται. 

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. 

VIVESTONE® 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ 

Εξαιρετική στεγανωτική ικανότητα 

Το VIVESTONE είναι διαφανές γυαλιστερό ακρυλικό 
βερνίκι πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών. Είναι 
κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση 
τοίχων, τζακιών, πεζουλιών κλπ, που είναι 
κατασκευασμένα από φυσικά δομικά υλικά όπως 

πέτρες, μάρμαρα, πλάκες Καρύστου, πλάκες τύπου 
Μάλτας, πορόλιθους ή τεχνητά δομικά υλικά όπως 

τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια, διακοσμητικά στοιχεία 
από γύψο, μπετόν. Έχει μεγάλη πρόσφυση, 
στιλπνότητα, σκληρότητα και αντοχή στα κτυπήματα 
και την τριβή. Παρουσιάζει εξαιρετική στεγανωτική 
ικανότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, 
την έντονη ηλιοφάνεια λόγω των UV φίλτρων που 

περιέχει, εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες 
και προστατεύει από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
Αναδεικνύει και διατηρεί τους φυσικούς 
χρωματισμούς των υλικών ομορφαίνοντας το χώρο 
που διακοσμούν. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

1122//1111//22001199  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς  99ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/η συνδετικά αστάρια: 750 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 630 g/l ΠΟΕ.  

Προστατεύει και διακοσμεί 

Φίλτρα U.V. 
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VIVESTONE® 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ 

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.  

• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

όπου είναι δυνατόν. Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως μετά την 
χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και 

ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Επιβλαβές για τους 

υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Mακριά από παιδιά •  

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή 

την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και  θερμές 

επιφάνειες. — Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • 

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Να 

διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του 

περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401 

 

 
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Έτοιμο προς χρήση.  
• Εφαρμόστε ένα χέρι και μετά από 3 ώρες ένα δεύτερο χέρι VIVESTONE.  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 


