
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Απόλυτη προστασία από ήλιο, 
βροχή, χιόνι
Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Νέα τεχνολογία χρώματος που 
αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων

Premium 
Exterior Walls Protection



Τίποτα δεν μεταμορφώνει το εξωτερικό του 
σπιτιού όπως μια αλλαγή στο χρώμα! 
Γι’αυτό τα χρώματα που επιλέγουμε πρέπει 
να είναι ελκυστικά, να αρέσουν, να εμπνέουν 
και πάνω απ’ όλα να προστατεύουν.

Όπου υπάρχει ανάγκη για προστασία 
και βελτίωση του εξωτερικού του σπιτιού, 
το VIVECRYL ECO προσφέρει κορυφαία 
προστασία, ωραία εμφάνιση και 
προσωπικότητα στο σπίτι, με σεβασμό 
στην αρχιτεκτονική και στον εξωτερικό 
περιβάλλοντα χώρο.

To VIVECRYL ECO εγγυάται 
προστασία παντός καιρού 
και όμορφο αποτέλεσμα!
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VIVECRYL ECO
Η δύναμη να μεταμορφώνεις και να προστατεύεις

«Δεν υπάρχει τίποτα 
που να μπορεί να συγκριθεί

μαζί του»

«Μια εξαιρετική 
γκάμα αποχρώσεων»

 

«Όταν χρειάζεται
να προδιαγράψουμε ένα χρώμα 

για εξωτερικούς τοίχους, 
πάντα χρησιμοποιούμε 

VIVECRYL ECO»



Mythos Palace Resort, Crete Anemos Luxury Grand Resort, Crete
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VIVECRYL ECO
Οι επαγγελματίες επιλέγουν VIVECRYL ECO

Το όνομα VIVECRYL ECO σημαίνει εμπιστοσύνη.
Είναι εγγύηση για την κορυφαία εξωτερική προστασία 
του σπιτιού, με υψηλή αντοχή στο χρόνο. 

Είναι το 100% ακρυλικό χρώμα που χρησιμοποιούν 
οι επαγγελματίες και έχει βάψει εκατομμύρια σπίτια 
εδώ και σαράντα χρόνια, σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό! 

Προσφέρει ανανέωση, προσδίδει μεγαλύτερη 
αξία στις κατασκευές και αποτελεί την καλύτερη 
επένδυση!

Luxury villa, Corfu

Anemos Luxury Grand Resort, Crete

Horizon Beach Resort, Kos
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Στη Vivechrom, τη μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, 
είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε σαν σταθερό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων μας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.

Μέσα από την κορυφαία τεχνογνωσία μας και χρησιμοποιώντας εξελιγμένες 
πρώτες ύλες νέας γενιάς,  βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα του 
Νο1 ακρυλικού χρώματος στην Ελλάδα, του VIVECRYL ECO, που προσφέρει 
απόλυτη προστασία παντός καιρού.

Απόλυτη προστασία  
από ήλιο, βροχή, χιόνι
Πιστοποιημένο
ψυχρό χρώμα
Μεγάλη 
διάρκεια ζωής

VIVECRYL ECO
100% Ακρυλικό Οικολογικό Χρώμα
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* Τί είναι το leaching effect:
Εάν μετά το βάψιμο επικρατεί πολύ υγρασία στην ατμόσφαιρα ή βροχή, στην επιφάνεια 
του χρώματος μπορεί να εμφανιστεί η εικόνα κάποιων γυαλιστερών ‘’λεκέδων’’ σαν ίχνη 
σαλιγκαριού. Το φαινόμενο αυτό είναι αποκλειστικά αισθητικό και δεν επηρεάζει 
καθόλου τις ιδιότητες του χρώματος. Εξαλείφεται με την πάροδο του χρόνου ή με 
πλύσιμο της επιφάνειας με νερό (πχ σε μια επόμενη βροχή.)

Αντέχει στον ήλιο

Αντέχει στη βροχή

Αντέχει στο χιόνι

Έχει εξαιρετική πρόσφυση 

Λόγω της υψηλής υδροαπωθητικότητας δεν ευνοεί την ανάπτυξη
μικροοργανισμών

Υψηλή Αδιαβροχοποίηση και αναπνοή του φιλμ 

Οικολογικό, σχεδόν μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις

Ψυχρό πιστοποιημένο χρώμα 

Με νέα τεχνολογία που αποτρέπει σε μέγιστο βαθμό 
τη δημιουργία λεκέδων 
(Φαινόμενο που περιγράφεται και σαν leaching* ή snail effect) 

Προσφέρει μακροχρόνια προστασία με αποχρώσεις που 
δεν ξεθωριάζουν στο χρόνο

1.

2.

3.

4.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Premium Exterior Walls Protection

VIVECRYL ECO
Απόλυτη Προστασία στους Εξωτερικούς Τοίχους
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Το VIVECRYL ECO είναι 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα εξωτερικής 
χρήσης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο, τη βροχή και το χιόνι 
και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων 
από την υγρασία ή τη βροχή. 
Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με υψηλή τιμή ανακλαστικότητας (SR), 
υψηλό συντελεστή εκπομπής (ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (SRI).

Προετοιμασία
� Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής 
 υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. 
� Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: 

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, 
μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας. 
Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν VIVECRYL ECO.

Εφαρμογή
� Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
� Εφαρμόστε 2 χέρια VIVECRYL ECO για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
� Πριν την εφαρμογή δυναμικών αποχρώσεων που δεν έχουν υψηλή καλυπτικότητα, εφαρμόστε 

ένα χέρι VIVECRYL ECO σε παρόμοια απόχρωση που παράγεται απο την πιο καλυπτική Βάση.
� Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Καθαρισμός
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως 
με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

EU Ecolabel : FR/044/053

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ!

VIVECRYL ECO
100% Ακρυλικό Οικολογικό Χρώμα



Με βάση την κορυφαία
τεχνογνωσία της Vivechrom που

βελτιώνεται διαρκώς,
 τα σπίτια παραμένουν σαν καινούργια,

με χρώματα που αντέχουν θαυμάσια
στο χρόνο και στον καιρό - ήλιο, βροχή, χιόνι.

Το νέο
VIVECRYL ECO 
της Vivechrom, 

100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικών 
τοίχων τώρα σας προσφέρει 

ακόμη μεγαλύτερη προστασία.



“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, 
are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2020.”

Vivechrom
∆ρ. ΣTEΦANOΣ ∆. ΠATEPAΣ A.E.
EPΓOΣTAΣIO & KENTPIKA ΓPAΦEIA
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓA∆Ι, 19600 ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, THΛ.: 210 5538700
ΘEΣΣAΛONIKH
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, THΛ.: 2310 450000

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA - GREECE, TEL.: +30 210 5538700
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA - GREECE, TEL.: +30 2310 450000

www.vivechrom.gr
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Μάθετε περισσότερα
για το VIVECRYL ECO 
στο site μας.EU Ecolabel : FR/044/053


