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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ;
Συχνά οι ιδιώτες καταναλωτές, αλλά και κάποιοι 
πεπειραμένοι επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές, 
είναι αβέβαιοι και έχουν μια ασαφή γνώση 
για τα Οικολογικά Χρώματα! 
Νομίζουν λοιπόν ότι:
• Έχουν αμφισβητούμενη αντοχή
   (πχ μειωμένη αντοχή στο καθάρισμα και στο πλύσιμο)
• Μπορεί να μυρίζουν λιγότερο από τα μη οικολογικά 
  (αλλά και εκείνα δεν μυρίζουν πολύ… )
• Ίσως είναι ακριβότερα
• Ίσως έχουν πιο ήπια σύνθεση:
          • Μικρότερη καλυπτικότητα
          • Μάλλον είναι για υπερευαίσθητους γονείς 
             που έχουν μικρά παιδιά ή για ανθρώπους
             με προβλήματα υγείας όπως πχ άσθμα

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ;
Ένα οικολογικό προϊόν, που να επιδεικνύει απόδοση 
και ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες που μπορούν να βρουν 
σε ποιοτικά μη οικολογικά χρώματα, χωρίς να θυσιάζει 
τον οικολογικό του χαρακτήρα. 
• Να έχει κορυφαία καλυπτικότητα
• Να αντέχει στο πλύσιμο / καθάρισμα
• Μια διασφάλιση ότι το προϊόν της επιλογής τους 
  μπορεί να εγγυηθεί ένα υγιεινό περιβάλλον 
  και ότι είναι απόλυτα ασφαλές.
• Όλα τα παραπάνω σε λογικές τιμές
• Η επιλογή τους να μην είναι στην τύχη, 
  αλλά να μπορούν να επιλέξουν 
  με εμπιστοσύνη και σιγουριά!
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«Τα χρησιμοποιούμε λόγω 
των παιδιών. Δεν μυρίζουν καθόλου, 
μπορείς ακόμα και να κοιμηθείς μέσα 

την πρώτη νύχτα.»

«Καταλαβαίνω ότι 
χρησιμοποιεί λιγότερες τοξικές 

α΄ ύλες. Ειλικρινά, δεν ξέρω 
πολλά απ΄αυτά.»

«Νομίζω ότι είναι 
πιο ακριβό. Δεν είμαι σίγουρος 

ότι έχει την ίδια αντοχή 
με τα κοινά χρώματα.»

&
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SUPER NEOPAL ECO
Κορυφαίο Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα

H Vivechrom δημιούργησε 
το SUPER NEOPAL ECO, 
οικολογικό πλαστικό χρώμα με ασύγκριτη 
καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο, 
με σχεδόν μηδενικές εκπομπές πτητικών ουσιών 
και αξεπέραστη απόδοση σε m2/lt.

Το
SUPER NEOPAL ECO 

έχει εξαιρετικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που υπερκαλύπτουν 
όλα όσα ζητούν 

και χρειάζονται οι καταναλωτές 
και οι επαγγελματίες, 

και είναι το κορυφαίο 
οικολογικό πλαστικό χρώμα 

στην αγορά!
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Στη Vivechrom, τη μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, είμαστε περήφανοι 
γιατί έχουμε σαν σταθερό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας. 
Μέσα από την κορυφαία τεχνογνωσία μας και χρησιμοποιώντας εξελιγμένες πρώτες ύλες 
νέας γενιάς, προσφέρουμε πάντα ασύγκριτη ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές!

Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί κάτω από την “ομπρέλα” του SUPER NEOPAL, 
που είναι το Νο1 πλαστικό χρώμα στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε 
το SUPER NEOPAL ECO, που είναι κορυφαίο στο σύνολο των ιδιοτήτων του.

SUPER NEOPAL ECO
Κορυφαίο Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα

Ασύγκριτη
Καλυπτικότητα
Εξαιρετική αντοχή
στο πλύσιμο
Τέλειο ματ φινίρισμα
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Κορυφαία Απόδοση
Το SUPER NEOPAL ECO καλύπτει περισσότερα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας 

ανά λίτρο χρώματος (m2/lt). Αυτό σημαίνει μεγάλη οικονομία στη χρήση.

Με το SUPER NEOPAL ECO 
μπορείς να εξασφαλίσεις κορυφαία εργασία και τέλειο ποιοτικό αποτέλεσμα. 

1

Ασύγκριτη Καλυπτικότητα
Το SUPER NEOPAL ECO, με δυο στρώσεις, καλύπτει τέλεια τη βαφόμενη επιφάνεια. 

Αυτό σημαίνει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματικότητα χωρίς καθυστερήσεις. 

2

Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και στο συχνό καθάρισμα 
Το SUPER NEOPAL ECO κάνει τη ζωή σας εύκολη και όμορφη γιατί μπορεί να καθαρίζεται 

πολύ συχνά, χωρίς να χάνει την αντοχή του και την όμορφη εμφάνισή του (Class 1, 
πρότυπο ΕΝ 13300). Έτσι παραμένει για χρόνια πανέμορφο σαν καινούργιο!
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα ασυναγώνιστης ποιότητας, 
που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα. 

Ασύγκριτη καλυπτικότητα και απόδοση, εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο, 
υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις.

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Απόδοση: Περίπου 14m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. 
Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος 
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom. 
Συσκευασίες: 0.75Lt, 1Lt, 3Lt και 10Lt.

Προετοιμασία
� Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής 
 υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. 
� Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιήστε στόκο NEOPAL STUCCO.
� Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής 

ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το αστάρι νερού, NEOPAL PRIMER ECO. Για επιφάνειες χωρίς
 προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν SUPER NEOPAL ECO.

Εφαρμογή
� Αραιώστεμε 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
� Εφαρμόστε 2 χέρια SUPER NEOPAL ECO για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό 

κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
� Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Καθαρισμός
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό 
και απορρυπαντικό διάλυμα.

EU Ecolabel : FR/044/054

SUPER NEOPAL ECO
Κορυφαίο Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ



Όλο και περισσότεροι καταναλωτές έχουν πλέον συνειδητοποιήσει 
πόσο σημαντική είναι η καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα! 

Καταλαβαίνουν ότι η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα προκαλείται από προϊόντα 
που απελευθερώνουν επιβλαβείς ρύπους. 

Έτσι επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, όμως έχουν ανάγκη να εμπιστεύονται 
τo προϊόν και την εταιρεία που το παράγει και να το αγοράζουν με σιγουριά.

Το SUPER NEOPAL ECO είναι πιστοποιημένο από τον Eurofins, 
διεθνή οργανισμό ελέγχου των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων των προϊόντων, 

και κατατάσσεται στην ανώτερη κλάση Α+ 
αναφορικά με την ποιότητα εσωτερικού αέρα,

σύμφωνα με τους Γαλλικούς κανονισμούς French VOC Regulation. 

Το SUPER NEOPAL ECO είναι απολύτως ασφαλές,
χωρίς εκπομπές επικίνδυνων οργανικών ενώσεων, που σημαίνει 

καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα και καλύτερη ζωή!

Τι σημαίνει το σύμβολο Α+ στη συσκευασία του SUPER NEOPAL ECO: 

Σύμβολο Α+: Δίνει πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα εκπομπών πτητικών ουσιών 
στον αέρα εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας κατά την εισπνοή, 

και οι οποίες κυμαίνονται από την κατηγορία Α+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) 
έως C (υψηλές εκπομπές).

Το προϊόν SUPER NEOPAL ECO περιέχει σχεδόν μηδενικές πτητικές ουσίες, 
λιγότερες από 3 mg ανά λίτρο χρώματος, όταν το όριο για την κατηγορία 

των οικολογικών χρωμάτων είναι 30 mg ανά λίτρο χρώματος. 

Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα

*Εκπομπές στον εσωτερικό αέρα
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Μάθετε περισσότερα 
για το SUPER NEOPAL ECO 
στο site μας.

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑEU Ecolabel : FR/044/054




