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ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
100% 

Το VIVECRYL είναι ακρυλικό χρώµα εξωτερικής 
χρήσης µε εξαιρετικές αντοχές στις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες και µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Εφαρµόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια 
όπως σοβάς, µπετόν και ξύλο. ∆ουλεύεται εύκολα, 
έχει µεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και 
γρήγορο στέγνωµα. ∆ίνει ένα ευχάριστο µατ 
τελείωµα, που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια 
δίνοντάς της παράλληλα τη δυνατότητα "αναπνοής". 
Εµποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την 
εξάπλωση της φλόγας. 
To VIVECRYL είναι πιστοποιηµένο1 ψυχρό χρώµα και 
χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή ακτινοβολία (SR), υψηλό συντελεστή 
εκποµπής (ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI).                

 
Παντός καιρού  

 
 Υψηλή προστασία  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
       

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

       
 
 
 
 
 

  

Τύπος: 100% ακρυλικό χρώµα 
Ειδικό βάρος: 1,40 - 1,49± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα µε την απόχρωση 
Ιξώδες : 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C) 
Μέθοδος εφαρµογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless 
Αραίωση: 5-10% κ.ό. µε καθαρό νερό 
Απόδοση: Περίπου 12m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες 
Στέγνωµα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται µετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία) 
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό και 20 αποχρώσεις χρωµατολογίου. Επιπλέον χρωµατίζεται µέσω του 
συστήµατος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απεριόριστο αριθµό αποχρώσεων. 
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασία από 5°C έως 40°C. 
Ψυχρό χρώµα: 
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR): 0.85 (Λευκό). 
Συντελεστής εκποµπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε): 0.89 (Λευκό).  
∆είκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI): 107 (Λευκό). 
  1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
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VIVECRYL®

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Acrylic paint for exterior use 
ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 
Οριακή τιµή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία 
Α/γ Επιχρίσµατα εξωτερικών τοίχων ορυκτών 
υποστρωµάτων: 75 g/l(2007) και 40 g/l (2010). 
Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 18 g/l ΠΟΕ. 
(Βάσεις 39 g/l ΠΟΕ). 
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VIVECRYL®

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

100% Acrylic paint for exterior use 
 

 

                     
 
 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωµατικά ή κακής συνοχής υλικά, 
σκόνες, λάδια και άλατα. Aσταρώστε µε ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ αραιωµένο έως 100% µε 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµόστε δυο χέρια 
VIVECRYL. 
Το χρώµα εφαρµόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερµοκρασία από 10οC έως 35oC. 
Η επεξεργασία όπως τρίψιµο, καθαρισµός µε φλόγα κλπ βαµµένων επιφανειών µπορεί να δηµιουργήσει 
επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυµιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόµενο χώρο. Χρησιµοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 
 
 
 
 
 
 
    
                                             
 
 
 
                 

   Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους. 
   Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρησιµοποίησή τους µε νερό και απορρυπαντικό διάλυµα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  -  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

                      
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

 Μακριά από παιδιά • Να µην χρησιµοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίµων • 
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια • Μετά την επαφή µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε 
σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρµατος. Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση 
επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική 
συµβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού • ∆ιαχειρισθείτε τα άδεια 
δοχεία υπεύθυνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 
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