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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Vechro Pro Antigraffitti-PU είναι υψηλής ποιότητας αντιρρυ-

παντική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη για την εφαρμογή 

πάνω σε τοίχους  και σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, πέτρα, 

μέταλλα, ξύλο κλπ. Το προϊόν, αν εφαρμοστεί σωστά και σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, δημιουργεί μέσω μηχα-

νισμού chemical crosslinking έναν υμένα χωρίς πόρους, σκληρό 

και ελαστικό, o οποίος δεν επιτρέπει στο graffiti (διάφορα spray, 

μαρκαδόρους κλπ.) να εισχωρήσει στο εσωτερικό του χρώματος 

και της επιφάνειας που θέλουμε να προστατεύσουμε. Επιδέχεται 

τον καθαρισμό του graffiti με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO ή κα-

τάλληλα διαλυτικά – καθαριστικά graffiti. Παρουσιάζει υψηλές 

αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε επιφάνειες που πρέπει 

να αναπνέουν (υδρατμοπερατές). Είναι κατάλληλο για βαφή σε 

δημόσιους χώρους, δημόσια έργα, ξενοδοχεία κλπ. και αναφλέ-

γεται πολύ δύσκολα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Στιλπνότητα Στιλπνό ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικό-

τητα της επιφάνειας. 

Ειδικό βάρος Μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών 0,94-0,98 kg/lt. 

Απόδοση 6-8 m²/lt (4-6 m²/kg) ανά στρώση. Το υλικό πρέπει να βάφεται       ωσδωσδω     με 

τέτοιο τρόπο, ώστε η τελική επιφάνεια (δύο στρώσεις) να έχει                          δη-

μιουργήσει έναν λείο, αδιαπέραστο υμένα, χωρίς πόρους ή                                

προεξοχές στα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να διεισδύσει ο                     ρύπος 

(spray, μαρκαδόρος κλπ). Βλέπε και οδηγίες χρήσης. 

Μίξη - αραίωση 
Α:Β= 4:1 κατά βάρος. Δεν αραιώνεται. Το μίγμα ζει 8 ώ-
ρες στους 150°C. Οι χρόνοι αυτοί περιορίζονται σημα-
ντικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Το αναμεμιγμένο 
προϊόν πρέπει να αναδεύεται τακτικά ώστε να αποφεύ-
γονται «καθίσματα» και τοπικά ζελαρίσματα. 

Στέγνωμα 
Επιφανειακά 2-3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  
Σε βάθος 6-8 ώρες. 

Επαναβαφή 
18-24 ώρες και αφού έχει γίνει η πλήρης σκλήρυνση  

της πρώτης στρώσης. 

VOC class 
«Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Προστασία κατά 

της αναγραφής συνθημάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή 

VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊό-

ντος έτοιμο προς χρήση= 499 gr/lt, (αποχρώσεις) 499 

gr/lt. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι 

VOC. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο 

βρασμού < 250°C. 

Χρόνος                                 

παράδοσης                           

επιφάνειας                         

προς χρήση 

2-3 εβδομάδες (20°C, 50 % σχετική υγρασία).  

Το χρώμα αποκτά τις  αντιρρυπαντικές αντοχές του  δε-

καπέντε ημέρες μετά την εφαρμογή του, οπότε επιτυγ-

χάνεται η πλήρης σκλήρυνσή του. 

 

       

Vechro Pro 

Antigraffitti-PU 

Διάφανη Βιομηχανική Βαφή 

Υψηλών Αντοχών 

 Απόδοση: 4 - 6 m²/kg    

 

 Στέγνωμα: 2-3 ώρες 

 

 Μίξη: Α:B συστατικά = 4:1 

κατά βάρος 

 Επαναβαφή: 18 - 24 ώρες 

 Συσκευασία: 1kg, 4kg 

 Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι 

συμβατικό ή airless 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκό-

νες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κλπ. 

Αν η επιφάνεια είναι πορώδης και μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος 

του χρώματος, πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα κατάλληλο αστάρι δύο συ-

στατικών ή το ίδιο το χρώμα με μεγαλύτερη αραίωση (15-20%). Αυτό θα 

επιτρέψει στην επόμενη στρώση να αφήσει ικανό πάχος ξηρού υμένα, ώ-

στε να μην εξέχουν κόκκοι της επιφάνειας, οι οποίοι θα μπορούν να προ-

σβληθούν από το graffiti. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ομοιόμορφη, λεία 

χωρίς προεξοχές επιφάνεια. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά σε αναλογία 4:1 κατά βάρος. Συνιστάται 

να εφαρμόζονται δύο στρώσεις χρώματος. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Καθαρίζουμε τα εργαλεία με διαλυτικό No1 της VECHRO και σαπούνι, πριν 

το χρώμα στεγνώσει. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό, 

όταν χρησιμοποιούνται μηχανές ψεκασμού. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θερμοκρασία  του χώρου 8–30°C  και η σχετική  υγρασία χαμηλότερη 

από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν  για 3-4 εβδομάδες πριν 

ασταρωθούν.  Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώ-

σουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την πα-

γωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δο-

χείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποι-

ήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει 

πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

του προϊόντος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή 

φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


