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DÉCOR – BYZANTINO 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗ 
 

Παραδοσιακή χροιά 

 
 
 

Περιγραφή : Φυσικό χρώμα  με  βάση τον παλαιωμένο 

σβησμένο ασβέστη, με εξαιρετικές  

αντιμουχλικές  ιδιότητες, για  εσωτερική και  

εξωτερική χρήση.    

 

 

Χρήσεις : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  οποιαδήποτε 

πορώδη νέα επιφάνεια τοίχου η οποία δεν 

έχει  βαφτεί. Δεν  είναι κατάλληλο για 

επιφάνειες  στις οποίες   έχει  εφαρμοστεί 

ακρυλικό ή άλλο υλικό που τις έχει 

καταστήσει μη-πορώδεις /αδιάβροχες (π.χ. 

«πλαστικό» χρώμα, λαδομπογιά …).  

Διατίθεται σε  λευκό ή σε  μεγάλο αριθμό 

αποχρώσεων,  βάσει ειδικού χρωματολογίου. 

 
 

 

Καλυπτικότητα: Περίπου  12 – 14 m
2
 /lt για  κάθε  χέρι, ανάλογα με το υπόστρωμα 

 
 

Πλεονεκτήματα: • Διαπνοή της  επιφάνειας 

• Δεν  αναπτύσσονται μύκητες /μούχλα 

• Πολύ δυνατή πρόσφυση 

• Ιδιαίτερες  ανταύγειες και ανομοιομορφίες στην  απόχρωση που κάνουν την 

επιφάνεια να  δείχνει πιο φυσική  

• Μεγάλη διάρκεια  ζωής 
   

Τρόπος διάθεσης: Διατίθεται σε  δοχεία  των 10 lt 

  

Αποθήκευση: Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία αποθήκευσης +5 
o
C -  

+35 
o
C).  Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης,  σε άθικτη συσκευασία:  12 μήνες από 

την  ημερομηνία παραγωγής. 
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Τρόπος 

εφαρμογής: 

• Φορέστε οπωσδήποτε προστατευτικά  γάντια και γυαλιά 

• Ανακατέψτε το υλικό καλά  πριν τη  χρήση 

• Το προϊόν  εφαρμόζεται ως  έχει, ή αραιωμένο έως  και 10% με  νερό 

• Η εφαρμογή μπορεί  να γίνει με  βούρτσα ή ρολό, ανάλογα με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

• Συνιστάται η εφαρμογή δύο ή περισσότερων στρώσεων διαφορετικών 

αποχρώσεων, για τη δημιουργία  εφέ  πατίνας  και παλαιωμένου τοίχου. 

• Προτείνεται να  ξεκινάτε από τα σκούρα  χρώματα   και να καταλήγετε στα 

πιο ανοικτά. 

• Μεταξύ των  στρώσεων πρέπει να περιμένετε  τουλάχιστον 12  ώρες, 

ανάλογα με τις  συνθήκες  περιβάλλοντος 

• Για την καλύτερη προστασία της τελικής  επιφάνειας, μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί το  βερνίκι ειδικού κεριού  VELVET WAX. 

 

Οδηγίες υγείας- 

ασφάλειας και 

προστασίας 

περιβάλλοντος:  

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, διότι 

προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια γιατί 

προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια. - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, 

πλύνετε με σαπούνι και νερό (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες). - Σε περίπτωση 

επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν φοράτε 

φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι δυνατόν. Συνεχίστε να ξεπλένετε 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή. -  Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις 

ή σε πηγές νερού. -  Διαχειριστείτε τα άδεια  δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με 

την ισχύουσα  νομοθεσία. - Μη χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση 

τροφίμων. 

Συμβουλευτείτε το  Δελτίο Δεδομένων  Ασφαλείας του προϊόντος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τα τεχνικά  του χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τεχνικό 

φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την 

εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και 

τις συνθήκες εφαρμογής.  Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το 

αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του.  Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη 

έκδοση   αυτού. 


