Η Vivechrom σας παρέχει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας
για απαράμιλλη προστασία και ομορφιά στα ξύλα σας.
Το ξύλο είναι ζωντανό υλικό και συνδυάζεται υπέροχα
στις κατασκευές, δημιουργώντας τη δική του ατμόσφαιρα
στο εσωτερικό και το εξωτερικό του σπιτιού.
Σαν φυσικό υλικό που είναι, όταν εκτίθεται σε ήλιο, βροχή
ή χιόνια, το ξύλο φθείρεται και χρειάζεται τη σωστή
προστασία για να διατηρείται σε καλή κατάσταση
και να έχει ωραία εμφάνιση.
Η Vivechrom μέσα από μακροχρόνια Έρευνα & Ανάπτυξη,
και με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, διαθέτει προϊόντα
Ξυλοπροστασίας βάσεως διαλύτου και βάσεως νερού.
Εδώ και χρόνια έχουμε αφαιρέσει από τα προϊόντα μας
την περμεθρίνη, που είναι πολύ επιβαρυντική ουσία
για το περιβάλλον, και δίνουμε μεγάλη σημασία
στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
Με τον Οδηγό Ξυλοπροστασίας Vivechrom ερχόμαστε
να σας ενημερώσουμε για τις βασικές αρχές προστασίας
του ξύλου και να σας βοηθήσουμε να βρείτε τα κατάλληλα
προϊόντα, Συντηρητικά και Βερνίκια Εμποτισμού,
για να προστατέψετε τις ξύλινες κατασκευές σας
και να έχετε ένα υπέροχο αισθητικά αποτέλεσμα.
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ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 04-05
ΣΕΛ. 06-07
ΣΕΛ. 08-09
ΣΕΛ. 10-11
ΣΕΛ. 12-13
ΣΕΛ. 14-15
ΣΕΛ. 16-17
ΣΕΛ. 18-19

Οι εχθροί του ξύλου
Κατηγορίες Ξυλοπροστασίας και Προετοιμασία
Συντηρητικά Εμποτισμού Ξύλου Vivexyl Plus & Aquaxyl Plus
Βερνίκια Εμποτισμού Ξύλου Vivexyl Filter 7 & Aquaxyl Varnish
Βερνίκια Vivelux & Vivelack
Vivelack & Teak Oil
Πίνακας Προϊόντων
Αποχρώσεις Ξυλοπροστασίας
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ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Το απροστάτευτο ξύλο είναι εκτεθειμένο
σε πολλών ειδών προσβολές, ιδιαίτερα εξωτερικά.
Γενικά όλα τα ξύλα επηρεάζονται όταν εκτίθενται
σε υγρασία και UV ακτινοβολία.
Η βροχή, η υγρασία και η διαρκής συστολή
και διαστολή του ξύλου έχει σαν αποτέλεσμα
το σκάσιμο στην επιφάνεια, την αύξηση
της υγρασίας στο ξύλο και την είσοδο
των καταστροφικών μυκήτων.
Τα μαλακά ξύλα, όπως πεύκο και ελάτη,
είναι ευαίσθητα στις μπλε κηλίδες
αντίθετα με τα σκληρά ξύλα τα οποία
δεν προσβάλλονται εύκολα από μύκητες
και μπλε κηλίδες.
Τα μαλακά ξύλα που έχουν εμποτιστεί βιομηχανικά
είναι προστατευμένα από μπλε κηλίδες.
Επιπλέον, οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου
καταστρέφουν την επιφάνεια του ξύλου,
το οποίο γίνεται γκρι και χάνει την ακαμψία του.
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ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΑ ΞΥΛΑ ΜΑΣ

ΜΟΥΧΛΑ
Είναι συνήθως πράσινη, γκρι
ή μαύρη και αναπτύσσεται
σε υγρή επιφάνεια ξύλου.
Μπορεί να αφαιρεθεί με ήπιο
διάλυμα χλωριούχου
απολυμαντικού.

ΜΥΚΗΤΕΣ (FUNGI)
Οι μύκητες αναπτύσσονται
στο εσωτερικό αλλά και στην
επιφάνεια του ξύλου και τρώνε
τα θρεπτικά συστατικά του.
Μπορούν να προκαλέσουν
σκάσιμο ή να μαλακώσουν
και να καταστρέψουν το ξύλο.

ΥΓΡΑΣΙΑ
Η υγρασία του ξύλου
είναι το ποσοστό του νερού
που περιέχεται στο ξύλο
και δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 20% για να μην προσβληθεί
από μύκητες, οπότε συνιστάται
να γίνει αδιαβροχοποίηση
του ξύλου.

Προστατεύοντας αποτελεσματικά
το ξύλο από υγρασία, μύκητες
και μπλε κηλίδες, αποτρέπουμε
τον κίνδυνο να προσβληθεί
από έντομα, όπως σκαθάρια
και τερμίτες, που αποδομούν
και καταστρέφουν το ξύλο.

ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ (BLUE STAIN)
Τύπος μυκήτων που προκαλεί
συνήθως μπλε αποχρωματισμό,
ειδικά στα μαλακά ξύλα,
και τα κάνει πιο διαπερατά
από το νερό, ετοιμάζοντας
το έδαφος για σήψη.

HΛΙΟΣ
Το ξύλο επηρεάζεται κυρίως από τις
υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου.
Αυτές καταστρέφουν τη λιγνίνη
του ξύλου, που ξεπλένεται
στη συνέχεια από το νερό,
δημιουργώντας έτσι μια τραχιά
και άγρια επιφάνεια. Το ξύλο
αποχρωματίζεται και γίνεται γκρι
και είναι πιο ευπρόσβλητο
από μύκητες και μπλε κηλίδες.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΥΚΗΤΕΣ
ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ

UV
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΒΡΟΧΗ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΕΥΚΟ
ΕΛΑΤΗ
ΤΙΚ
ΙΡΟΚΟ
ΜΑΟΝΙ
ΔΡΥΣ
ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΞΥΛΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η Vivechrom διαθέτει
μια μελετημένη γκάμα προϊόντων
για την προστασία και τη διακόσμηση του ξύλου.

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συντηρητικά Εμποτισμού (Preservatives) Διαλύτου και Νερού

Είναι προϊόντα σχεδιασμένα με πρωταρχικό σκοπό να ελέγχουν τη βιολογική
προσβολή του ξύλου. Περιέχουν χημικά πρόσθετα, βιοκτόνα (biocides) και
μυκητοκτόνα (fungicides), για προστασία από μούχλα, μύκητες και μπλε κηλίδες.
Φυσιολογικά δεν δημιουργούν φιλμ και εισχωρούν εύκολα και βαθιά στο ξύλο.
Είναι επίσης σχεδιασμένα να σφραγίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια
από τη διείσδυση νερού, μέχρι την εφαρμογή του τελικού βερνικιού.
Υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία και φέρουν άδεια κυκλοφορίας
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάσει του Ευρωπαϊκού νόμου BPR
(Biocidal Products Regulation).

Βερνίκια Εμποτισμού (Woodstains) Διαλύτου και Νερού

Όταν εφαρμόζονται στο ξύλο δίνουν είτε ένα ημιδιαφανές είτε ένα απολύτως
διαφανές φιλμ και τονίζουν και αναδεικνύουν τα φυσικά νερά του ξύλου.
Τα ημιδιαφανή βερνίκια περιέχουν πιγμέντα / χρωστικές ύλες (pigments)
που αφενός δίνουν την απόχρωση στο ξύλο και επιπλέον απορροφούν
την επιβλαβή UV ακτινοβολία, προσφέροντας ταυτόχρονα διακόσμηση
και προστασία από τον καιρό.
Τα διαφανή βερνίκια (άχρωμα) έχουν ευρύτατη χρήση εσωτερικά,
έχουν όμως μικρότερη αντοχή εξωτερικά σε σχέση με τις αποχρώσεις.

Στη Vivechrom έχουμε προσθέσει επιπλέον και άχρωμα φίλτρα UV
που ενισχύουν σημαντικά τις αντοχές για εξωτερική χρήση στα ημιδιαφανή
βερνίκια αλλά ακόμα και στα απολύτως διαφανή βερνίκια.

Έλαια Εμποτισμού

Η Vivechrom διαθέτει το Teak Oil, ένα ειδικό μίγμα από έλαια και κερί που
συντηρεί, φρεσκάρει και ζωντανεύει το ξύλο. Θρέφει το ξύλο
αναπληρώνοντας τα φυσικά του έλαια και το προστατεύει για περίπου
6 μήνες από σκόνη, νερό και καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται εύκολα,
χρησιμοποιώντας πανί ή πινέλο, σε άβαφα εξωτερικά έπιπλα κήπου
και βεράντας και σε εσωτερικά άβαφα ξύλινα έπιπλα.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Είναι σημαντικό να προετοιμάσετε σωστά το ξύλο
πριν την εφαρμογή προϊόντων ξυλοπροστασίας
για να μην πάει χαμένη η προσπάθειά σας!

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

• Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή
και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, λίπη, άλατα.
Επίσης, μικρή προσβολή της μούχλας
πρέπει να αφαιρείται εντελώς με αραιό
διάλυμα χλωριούχου απολυμαντικού
• Σε πολυκαιρισμένα ξύλα που έχουν
επιφανειακές αλλοιώσεις, το ξύλο πρέπει
να πλανιστεί μέχρι να βρείτε γερή επιφάνεια

ΝΕΟ ΞΥΛΟ

• Τρίψτε την επιφάνεια
με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (180-220)
ή λειαντικό σφουγγαράκι
• Καθαρίστε προσεκτικά
τη σκόνη του τριψίματος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ

• Αν το προηγούμενο συντηρητικό ή βερνίκι
είναι σε καλή κατάσταση,
ξεσκονίστε επιμελώς την επιφάνεια.
• Αν η παλιά βαμμένη επιφάνεια δείχνει
σημάδια φθοράς, αποχαρτάρετέ την
τρίβοντας με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο
(180-220) ή λειαντικό σφουγγαράκι
• Καθαρίστε προσεκτικά
τη σκόνη του τριψίματος

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝΟΥ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΑ
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

• Χρησιμοποιήστε χοντρόκοκκο γυαλόχαρτο (50-60)
για να τρίψετε ή/και να αφαιρέσετε εντελώς
τις παλιές σκούρες αποχρώσεις
• Μετά λειάνετε με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο
(180-220) ή λειαντικό σφουγγαράκι
• Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη του τριψίματος
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VIVEXYL PLUS
Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Διαλύτου
Το VIVEXYL PLUS είναι έγχρωμο συντηρητικό
εμποτισμού ξύλου εξωτερικής χρήσης
που διεισδύει στο ξύλο, το εμποτίζει εύκολα
και σε βάθος και το προστατεύει
από τους μύκητες / μπλε κηλίδες.

Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργια ή άβαφη
ξύλινη επιφάνεια.

Βάφεται εύκολα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα
που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές
και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει,
φουσκώνει ή σπάει.
Έχει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και την υγρασία
και προσφέρει αποτελεσματική προστασία
τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά
του ξύλου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ

& ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ

● Πόρτες

● Υπόστεγα

● Ξυλεπενδύσεις

● Περιφράξεις

● Παράθυρα, κουφώματα

● Πέργκολες

Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(Νο 502 - 513)

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Προστασία
από μύκητες
και μπλε κηλίδες
Διεισδύει
σε βάθος
και προστατεύει

Δεν ξεφλουδίζει
και δεν σπάει
Στέγνωμα:
3 ώρες

3h

±16 m

2

Απόδοση:
14-18 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

AQUAXYL PLUS
Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Νερού
Το AQUAXYL PLUS είναι άοσμο συντηρητικό
εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού εξωτερικής
χρήσης. Προστατεύει το ξύλο και αφήνει να
φαίνονται τα νερά του αναδεικνύοντας
τη φυσική ομορφιά του.
Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργια
ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια.

Διεισδύει βαθιά στο ξύλο, προστατεύοντάς το
από τους μύκητες που προκαλούν σήψη
και αποχρωματισμό στο ξύλο.
Προσφέρει αποτελεσματική προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Είναι υδατοαπωθητικό και δεν ξεφλουδίζει,
φουσκώνει ή σπάει.

ΑΟΣΜΟ

● Πόρτες

● Υπόστεγα

● Ξυλεπενδύσεις

● Περιφράξεις

● Παράθυρα, Πατζούρια

Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(Νο 502 - 513)

Δεν ξεφλουδίζει
και δεν σπάει

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Προστασία
από μύκητες
και μπλε κηλίδες
Διεισδύει
εύκολα
και προστατεύει

● Πέργκολες

Στέγνωμα:
30 λεπτά

30 min

±13 m

2

Απόδοση:
10-15 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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VIVEXYL FILTER 7
Κορυφαίο Βερνίκι Εμποτισμού Βάσεως Διαλύτου
Το VIVEXYL FILTER 7 είναι σατινέ βερνίκι
εμποτισμού, με εξαιρετική αντοχή στη UV
ακτινοβολία, προσφέροντας μία ελαστική
και μεγάλης διάρκειας προστασία του ξύλου
από τον καιρό.
Είναι μικρόπορο, υδροαπωθητικό
και δεν συγκρατεί τη βρωμιά.

Εφαρμόζεται εύκολα και έχει απλή συντήρηση.

Είναι κορυφαίο βερνίκι για τελική στρώση
σε σταθερές ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες
και παράθυρα, εξασφαλίζοντας υψηλή προστασία
και τονίζοντας την υφή και τα νερά του ξύλου.

U P TO

Advanced Filter

TECHNOLOGY

TOP QUALIT Y WOODSTAIN

● Πόρτες

● Παράθυρα

● Πατζούρια

● Μαρκίζες

● Ξυλεπενδύσεις

Έτοιμες Αποχρώσεις:
Άχρωμο 701 και 12 έτοιμες
σατινέ αποχρώσεις
(Νο 702 - 713)

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Χρωμοσυνθέσεις:
34 νέες σατινέ
αποχρώσεις
(Νο 721 - 754)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Maximum
αντοχή στην UV
ακτινοβολία
Υδροαπωθητικό
Προστασία
Μεγάλης Διάρκειας

Στέγνωμα:
3-4 ώρες

3-4 h

±16 m

2

Απόδοση:
15-17 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

AQUAXYL VARNISH
Κορυφαίο Βερνίκι Εμποτισμού Βάσεως Νερού
Το AQUAXYL VARNISH είναι βερνίκι
εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού,
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό
ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική
ομορφιά του ξύλου.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ξυλεπενδύσεις και κάθε ξύλινη επιφάνεια.
Είναι άοσμο και βάφεται εύκολα.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει,
φουσκώνει ή σπάζει. Περιέχει φίλτρα UV
για αποτελεσματική προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.
Είναι υδροαπωθητικό ενώ επιτρέπει στο ξύλο
να αναπνέει.

U P TO

ΑΟΣΜΟ
TOP QUALIT Y WOODSTAIN

● Ξυλεπενδύσεις

● Πόρτες

● Κάθε ξύλινη
επιφάνεια

● Παράθυρα

● Κουφώματα
Έτοιμες Αποχρώσεις:
Άχρωμο 701 γυαλιστερό
και σατινέ και 12 έτοιμες
σατινέ αποχρώσεις
(Νο 702 - 713)
Χρωμοσυνθέσεις:
34 νέες γυαλιστερές
και σατινέ αποχρώσεις
(Νο 721 - 754)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Φίλτρα U.V.:
Ασπίδα για τον ήλιο
Υδροαπωθητικό
Προστασία
Μεγάλης Διάρκειας

Ελαστικό
& Ανθεκτικό
Στέγνωμα:
1 ώρα

1h

±11 m

2

Απόδοση:
9-12 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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VIVELUX
Βερνίκι Θαλάσσης
Το VIVELUX είναι διαφανές
βερνίκι θαλάσσης εξωτερικής χρήσης,
που προσφέρει μακροχρόνια προστασία
και τονίζει την φυσική ομορφιά του ξύλου.
Εφαρμόζεται σε μαλακά και σκληρά ξύλα
και συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη
(πάνω από την ίσαλο γραμμή)
και κάθε είδους ξύλινες κατασκευές.
Περιέχει φίλτρα UV για προστασία
από την επίδραση των υπεριωδών
ακτίνων του ήλιου.

Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει
και σχηματίζει μία σκληρή και ελαστική
μεμβράνη, ανθεκτική στις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες.

● Σκάφη

● Πόρτες

● Παράθυρα

● Κουφώματα
● Κάθε ξύλινη
επιφάνεια
Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501
γυαλιστερό
και σατινέ

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Φίλτρα U.V.:
Ασπίδα για τον ήλιο
Σκληρό φιλμ:
Αντοχή στις τριβές

Yψηλή
ελαστικότητα
Στέγνωμα:
5 ώρες

5h

±15 m

2

Απόδοση:
12-17 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

VIVELACK
Διακοσμητικό & Προστατευτικό Βερνίκι Ξύλου
Το VIVELACK είναι έγχρωμο διακοσμητικό
και προστατευτικό βερνίκι ξύλου εσωτερικής
και εξωτερικής χρήσης.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα,
κουφώματα, κουπαστές, ξυλεπενδύσεις
και γενικά σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα
και εξασφαλίζει στο ξύλο προστασία
και ωραία εμφάνιση.

Συνιστάται για εσωτερική χρήση,
στο εξωτερικό έχει μικρότερες αντοχές
στον ήλιο (χωρίς φίλτρα UV).

● Κουπαστές

● Πόρτες

● Ξυλεπενδύσεις

● Παράθυρα

● Κουφώματα
Έτοιμες Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501 γυαλιστερό
και σατινέ και 6 έτοιμες
γυαλιστερές αποχρώσεις
(Νο 502 - 505, 508, 510)
Χρωμοσυνθέσεις:
63 γυαλιστερές
και σατινέ αποχρώσεις
(Νο 521 - 583)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Θαυμάσιο
άπλωμα

Στέγνωμα:
5 ώρες

5h

±14 m

2

Απόδοση:
12-16 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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VIVELACK
Έτοιμες Αποχρώσεις
Η αποτύπωση των αποχρώσεων είναι εντελώς ενδεικτική.
Δείτε τις πραγματικές αποχρώσεις στα χρωματολόγια μας στα καταστήματα.

ΑΧΡΩΜΟ 501

ΔΡΥΣ 502

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503

ΤΙΚ 504

ΜΑΟΝΙ 505

ΠΕΥΚΟ 508

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510

TEAK OIL
Λάδι Συντήρησης Σκληρών Ξύλων
Το TEAK OIL της Vivechrom είναι ένα ειδικό
μείγμα από έλαια, το οποίο χρησιμοποιείται
για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών
κυρίως ξύλων όπως τίκ, μαόνι, ιρόκο αλλά και
κάθε γυμνό ξύλο.
Απορροφάται από το ξύλο γεμίζοντας
τους πόρους του χωρίς να σχηματίζει φιλμ
και εμποδίζει τη διείσδυση του νερού.

Ζωντανεύει και τονίζει τη φυσική απόχρωση
και την υφή του ξύλου, η οποία έχει ξεθωριάσει
με τον καιρό ή τη χρήση.
Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και βεράντας,
για έπιπλα εσωτερικού χώρου, καθώς
και για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ

● Έπιπλα κήπου και βεράντας

● Έπιπλα εσωτερικού χώρου παραδοσιακά
● Ξύλινες διακοσμητικές κατασκευές
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
Απορροφάται
από το ξύλο

Στέγνωμα:
3 ώρες

3h

±13 m

2

Απόδοση:
12-15m² ανά λίτρο

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

Vivexyl Plus

Aquaxyl Plus

Vivexyl Filter 7

Τύπος

Συντηρητικό
εμποτισμού

Συντηρητικό
εμποτισμού

Βερνίκι
εμποτισμού

Συντήρηση από μύκητες
και μπλε κηλίδες

Διεισδύει σε βάθος
και προστατεύει

Διεισδύει εύκολα
και προστατεύει

_

Προστασία
από Υπεριώδη
Ακτινοβολία UV

Προστασία προσφέρουν
οι αποχρώσεις και ιδιαίτερα
οι πιο σκούρες

Προστασία προσφέρουν
οι αποχρώσεις και ιδιαίτερα
οι πιο σκούρες

Advanced Filter Technology
Maximum αντοχή
στην UV ακτινοβολία

Διαλύτου / Νερού

Διαλύτου

Νερού

Διαλύτου

Εσωτερική / Εξωτερική
Χρήση

Εξωτερική
Χρήση

Εξωτερική
Χρήση

Εσωτερική και Εξωτερική
Χρήση

Στέγνωμα

3 ώρες

30 λεπτά

3-4 ώρες

Επαναβαφή

16 ώρες

1 ώρα

16-24 ώρες

Απόδοση:
m2 ανά λίτρο
ανά στρώση

14-18

10-15

15-17
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
Άχρωμο 701
και 12 έτοιμες
σατινέ αποχρώσεις
(Νο 702-713)

ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Αποχρώσεις
Έτοιμες

Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(Νο 502-513)

Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(Νο 502-513)

Αποχρώσεις
Χρωμοσυνθέσεων

_

_

Φινίρισμα

Ματ

Ματ

Σατινέ

Συσκευασίες

750mL, 2.5Lt

750mL, 2.5Lt

750mL, 2.5Lt

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
34 σατινέ
αποχρώσεις
(Νο 721-754)

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΛΑΔΙ

Aquaxyl Varnish

Vivelux

Vivelack

Teak Oil

Βερνίκι
εμποτισμού

Βερνίκι
θαλάσσης

Διακοσμητικό
βερνίκι

Λάδι
συντήρησης

_

_

_

_

Φίλτρα UV:
Ασπίδα για τον ήλιο

Φίλτρα UV:
Ασπίδα για τον ήλιο

Δεν περιεχει
φίλτρα UV

Δεν περιεχει
φίλτρα UV

Νερού

Διαλύτου

Διαλύτου

Διαλύτου

Εσωτερική και Εξωτερική
Χρήση

Εσωτερική και Εξωτερική
Χρήση

Εσωτερική και Εξωτερική
Χρήση

Εσωτερική και Εξωτερική
Χρήση

1 ώρα

5 ώρες

5 ώρες

3 ώρες

6 ώρες

24 ώρες

24 ώρες

2 ημέρες

9-12

12-17

12-16

12-15

Άχρωμο 501
γυαλιστερό
και σατινέ

Άχρωμο 501
γυαλιστερό και σατινέ
και 6 έτοιμες
γυαλιστερές αποχρώσεις
(No 502-505, 508, 510)

Άχρωμο

_

63 Γυαλιστερές
και σατινέ αποχρώσεις
(Νο 521 - 583)

_

Γυαλιστερό και Σατινέ

Γυαλιστερό και Σατινέ

Γυαλιστερό και Σατινέ

Απορροφάται & δίνει μια πολύ
φυσική εμφάνιση

750mL, 2.5Lt

750mL, 2.5Lt

200mL, 750mL, 2.5Lt

750mL, 2.5Lt

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
Άχρωμο 701
γυαλιστερό και σατινέ
και 12 σατινέ αποχρώσεις
(Νο 702-713)
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
34 γυαλιστερές
και σατινέ αποχρώσεις
(Νο 721-754)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Vivechrom επισκεφτείτε το www.vivechrom.gr
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Vivechrom
Η αποτύπωση όλων των αποχρώσεων είναι εντελώς ενδεικτική.
Δείτε τις πραγματικές αποχρώσεις στα χρωματολόγια μας στα καταστήματα.

Έτοιμες Αποχρώσεις

Συντηρητικών

VIVEXYL PLUS

AQUAXYL PLUS

ΑΧΡΩΜΟ 501

ΔΡΥΣ 502

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503

ΤΙΚ 504

ΜΑΟΝΙ 505

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 506

ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ 507

ΠΕΥΚΟ 508

ΟΡΕΓΚΟΝ 509

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510

ΠΡΑΣΙΝΟ 511

ΜΠΛΕ 512

ΕΒΕΝΟΣ 513

Έτοιμες Αποχρώσεις

Βερνικιών Εμποτισμού
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
VIVEXYL FILTER 7

AQUAXYL VARNISH

COLOURLESS 701

18

PINE 702

OREGON PINE 703

LIGHT OAK 704

GOLDEN OAK 705

LIGHT WALNUT 706

DARK WALNUT 707

TEAK 708

CHESTNUT 709

MAHOGANY 710

WENGE 711

GREY 712

WHITE 713

Αποχρώσεις ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Βερνικιών Εμποτισμού
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

VIVEXYL FILTER 7

AQUAXYL VARNISH

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

ΟΔΗΓΟΣ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
753

754
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