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ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ  

                     
 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για διαγράμμιση οδών, 
αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση  
και ελαστικότητα στα προαναφερόμενα υποστρώματα, αλλά και σε μεταλλικές επιφάνειες, 
σοβάδες, λαμαρίνες. Η φωτεινότητά του παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο, τη χρήση ακόμη 
και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καλά ορατό. Παρουσιάζει 
μεγάλη αντοχή στη χρήση και δεν μαυρίζει από τα ελαστικά των αυτοκινήτων, ούτε τους 
καλοκαιρινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Έχει εξαιρετική αντοχή στην 
τριβή  Στεγνώνει τόσο γρήγορα ώστε η επιφάνεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και 
μετά μια ώρα. Στο χρώμα μπορεί να προστεθούν ειδικά υαλοσφαιρίδια, τα οποία λόγω 
ανάκλασης καθιστούν έντονα ορατή τη διαγράμμιση ακόμη και τη νύχτα, καθώς και 
ειδική άμμος που εξασφαλίζει αντιολισθητικές ιδιότητες στο οδόστρωμα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Υφή : Mατ γυαλάδα 4-10 μονάδες στις 60ο. 

 
Ειδικό βάρος : 1,48– 1,52 kg/lt. 

 
Απόδοση : 1-1,4 m2 /lt. 

 
Αραίωση : Με διαλυτικό Νο1  της VECHRO 5% για εφαρμογή με ρολό ή 

πινέλο, 10% – 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Για εφαρμογή με 
μηχανή διαγράμμισης έτοιμο προς χρήση.  
 

Κατηγορία VOC : Δεν εντάσσεται. 

Στέγνωμα : Επιφανειακό 15΄-17΄. Πλήρες στέγνωμα, έτοιμο για χρήση 1 ώρα. Οι 
προαναφερόμενοι χρόνοι μεγαλώνουν σε συνθήκες υψηλής 
υγρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας.   
 

Ανάμιξη με 
υαλοσφαιρίδια  

 300 gr υαλοσφαιρίδια σε 800 – 1000 gr χρώματος / m2.  

Αποχρώσεις : Λευκό, κίτρινο, μαύρο και αποχρώσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 
 

ΑΑΚΚΡΡΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΥΥΤΤΟΟΥΥ  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λευκό & Κίτρινο : 1kg, 5 kg, 25 kg. 
                        Μαύρο : 5kg, 23kg. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 
Πινέλο, ρολό, πιστόλι, ειδική μηχανή διαγράμμισης. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά από ξένα σώματα και σκόνες πριν 
την εφαρμογή. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ   
Αναδεύστε καλά το χρώμα πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το χρώμα 
εφαρμόζεται σε μία στρώση στο επιθυμητό πάχος φιλμ. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με 
διαλυτικό Νο1 της VECHRO. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η θερμοκρασία  του χώρου 8 – 30οC  και η σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80 %.  Να 
αποφεύγετε την εφαρμογή υπό αντίξοες συνθήκες, μπορεί να αλλοιώσουν τις τελικές 
ιδιότητες του χρώματος. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ* 
                     
 ΤΟΞΙΚΟ.           
 ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ.             
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 


