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Τύπος: 100% ακρυλικό χρώμα. 
Ειδικό βάρος: 1,41-1,53 gr/ml ανάλογα την απόχρωση. 
Ιξώδες: 12-15 P (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C). 
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, airless spray. 
Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό. 
Απόδοση: 12m² ανά λίτρο ανά στρώση για το ΛΕΥΚΟ, 14m² ανά λίτρο ανά στρώση για την απόχρωση ΓΚΡΙ 
ΠΑΣΤΕΛ, 16m² ανά λίτρο ανά στρώση για τις αποχρώσεις ΜΟΛΥΒΙ, ΒΡΑΧΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ. 

Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε πέντε έτοιμες αποχρώσεις. 

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. 

BETOCHROM® ΝΕΡΟΥ  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ 

Υψηλή αντοχή, Ισχυρή πρόσφυση 

Μεγάλη καλυπτικότητα, Πολύ υψηλή 
απόδοση 

Το BETOCHROM ΝΕΡΟΥ είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα  
για τοίχους. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές  

επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα. 
Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρέχει υψηλή  
αδιαβροχοποίηση προστατεύοντας από τη διάβρωση του  

οπλισμού του σκυροδέματος. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή  
στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, πολύ υψηλή απόδοση και  

δουλεύεται πολύ εύκολα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

2266//88//22002222  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    11ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μεγάλη αντοχή στα αλκάλια 
 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ):  
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/γ 
Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος: 40 g/l (2010).  
To προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3 g/l ΠΟΕ 

http://www.vivechrom.gr/products/neopal-kitchen-bathroom


 

 

2/2 

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BETOCHROM® ΝΕΡΟΥ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ 
 
 
 
 

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά,  

σκόνες, λάδια και άλατα.  

• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται     

όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την 

προστασία της αναπνοής. 

• Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: Ασταρώστε με  

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας,  

κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. 

• Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν BETOCHROM ΝΕΡΟΥ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό  
και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. 
• Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.  

Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή  
των αποβλήτων. 

 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας το δοχείο του προϊόντος  

ή την ετικέτα • 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 • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν:  

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση  

• Μην το αδειάζετε  στην  αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα µε  

την ισχύουσα νομοθεσία • Προσοχή ! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα  

εισπνεύσιμα σωματίδια . Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. 

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

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. 
• Εφαρμόστε 2 χέρια BETOCHROM ΝΕΡΟΥ για τέλειο αποτέλεσμα. 
• Προστατεύστε από την παγωνιά. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 

• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. 

• Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής. 
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. 
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. 
• Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές  
   επιπτώσεις κύκλου ζωής των προιόντων. 

http://www.vivechrom.gr/products/neopal-kitchen-bathroom

