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L134
color Perfection

Y068
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 
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100% ακρυλικό χρώμα, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικές 
ρητίνες για πολύ μεγάλες αντοχές. Δεν κιτρινίζει, απλώνει θαυμάσια και συνδυάζει 
εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής, 
άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και ευκολία εφαρμογής. Το ACRYLIC 
PAINT συνιστάται κυρίως για εξωτερική χρήση σε παλιές και νέες επιφάνειες 
από σοβά, μπετόν, τούβλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. και είναι 
ιδανικό για την προστασία ορεινών ή παραθαλάσσιων κτιρίων, ξενοδοχείων και 
γενικότερα επιφανειών που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις από 
την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
Το ACRYLIC PAINT δίνει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την 
επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν.  

Χρήση: Σε παλιές και νέες εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλο, 
σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα 
.Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 
Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες 
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR 
CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

100% ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Το ACRYLIC PAINT ELASTIC είναι υψηλής ποιότητας, ελαστομερές μονωτικό  
και χρώμα μαζί, κατασκευασμένο από ειδικές 100% ακρυλικές ρητίνες  
(UV-αλληλοδικτυούμενες), ιδανικό για τη στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων  
και προσόψεων από τη βροχή, την υγρασία και τον παγετό. Χάρη στη μοναδική 
διπλή σύνθεσή του σχηματίζει ένα αδιάβροχο και σκληρό επιφανειακά φιλμ  
που δεν λερώνει και διατηρεί αναλλοίωτη την ελαστικότητα και την  
ανθεκτικότητά του στη βροχή, το χιόνι, τον παγετό, το δυνατό ήλιο,  
τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, την υγρασία, τη μούχλα και  
τη χημική ρύπανση σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. 

Χρήση: Βάφει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί κάθε είδους νέα ή παλιά  
επιφάνεια από σοβά, μπετόν ή σπατουλαριστά.

Απόδοση: Περίπου 11 m2/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες χωρίς προβλήματα. Σε επιφάνειες με τριχοειδή και μικρορωγμές  
έως 1 mm καλύπτει περίπου 4-6 m2/lt. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3 ώρες. 
Επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, 
μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt.

Ελαστική ενεργειακή βαφή στεγανοποίησης, 
υγρομόνωσης, αδιαβροχοποίησης και σφράγισης 
τριχοειδών ρηγματώσεων σε εξωτερικούς τοίχους  
και προσόψεις.

ac
ry
lic

 p
ai
nt

J130
color Perfection

S094
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

X027
color Perfection

Y160
color Perfection
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Το ACRYLIC PAINT SILICONE είναι σιλικονούχο, υδατοαπωθητικό χρώμα νέας 
γενιάς, ακρυλικό, ιδανικό για τη μακροχρόνια προστασία εξωτερικών τοίχων 
και προσόψεων σε περιοχές με υψηλή υγρασία και γενικότερα σε ορεινές και 
παραθαλάσσιες περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα υγρασίας, 
παγετού και ακραίων καιρικών συνθηκών. Αποτελεί άριστο τελείωμα για 
αφυγραντικούς σοβάδες και θερμοπροσόψεις. Χάρη στην προηγμένη σιλικονούχα 
σύνθεσή του, το ACRYLIC PAINT SILICONE αδιαβροχοποιεί πλήρως την επιφάνεια 
και εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας από έξω προς τα μέσα, ενώ ταυτόχρονα 
αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν, επιτρέποντας στην υγρασία που έχει 
εγκλωβιστεί εσωτερικά, να διαφύγει προς τα έξω υπό την μορφή υδρατμών.

Χρήση: Eφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά ή μπετόν 
και συνιστάται ιδιαίτερα για την αναπαλαίωση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες 
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS 
της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt.

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα με εξαιρετική 
αδιαβροχοποίηση, υψηλή διαπνοή και αντιμουχλική 
δράση. Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία.
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 

100% ακρυλικό χρώμα κυρίως εξωτερικής χρήσης, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ακρυλικές ρητίνες για μεγάλες αντοχές. Παρέχει εξαιρετική λευκότητα, 
υψηλή καλυπτικότητα, θαυμάσιο άπλωμα, ευκολία εφαρμογής και μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δεν κιτρινίζει, αντέχει τα συχνά πλυσίματα 
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για τη βαφή παλιών και 
νέων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, 
αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, κ.λπ. Προστατεύει τις επιφάνειες από τις έντονες κλιματικές 
αλλαγές και τις κλιματικές καταπονήσεις, όπως βροχή, αέρας, ηλιακή ακτινοβολία, 
υγρασία, χιόνι, παγετός, ατμοσφαιρικούς ρύπους, κ.λπ., γι’ αυτό και συνιστάται 
ιδιαίτερα για εξωτερική βαφή ορεινών ή παραθαλάσσιων κτιρίων, ξενοδοχείων, 
κ.λπ. Το ACRYLIC MATT δίνει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί 
την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα αφήνει τον τοίχο να αναπνέει. 

Χρήση: Σε παλιές και νέες επιφάνειες από μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, 
γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, κ.λπ. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. 
Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 
Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες  
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων,  
COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 9 lt.

Αδιάβροχο 100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης
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H16
color Creations

B13
color Creations
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L165
color Perfection

J141
color Perfection

Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης, υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικής 
ποιότητας, κατάλληλο για την προστασία κάθε εξωτερικής, αλλά και εσωτερικής 
αλκαλικής επιφάνειας, όπως εμφανές μπετόν, τούβλα, σοβάς, αμιαντοτσιμέντο, 
τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία, κ.λπ. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
και παρέχει μακροχρόνια προστασία στις επιφάνειες που δέχονται έντονες 
κλιματολογικές καταπονήσεις από ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, καυσαέρια, κ.λπ. 
Οι εξαιρετικές αντοχές του στην υγρασία, τη βροχή και το χιόνι το καθιστούν 
ιδανικό προϊόν για τη βαφή κτιρίων σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Χρήση: Σε παλιές και νέες αλκαλικές επιφάνειες, όπως εμφανές μπετόν, 
αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, 

ασβεστοκονία, τούβλα, σοβάς, κ.λπ.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. 
Επαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. 

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 

Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό, γκρι σκούρο και κεραμιδί. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα υψηλών προδιαγραφών,  
με εξαιρετικές αντοχές στα αλκάλια

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 
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Oικονομικό πλαστικό χρώμα, κατασκευασμένο από 100% ακρυλικές ρητίνες, 
κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά, τούβλο, 
γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, νοβοπάν, ξύλο, κ.λπ. Είναι ανθεκτικό, δεν 
κιτρινίζει, έχει πολύ μεγάλη καλυπτική ικανότητα και συνδυάζει ευκολία 
εφαρμογής, θαυμάσιο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Το DUROCRYL 
εμποδίζει την ανάπτυξη φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας και χαρίζει 
ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ 
ταυτόχρονα αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν.

Χρήση: Σε νέες ή παλιές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, 
αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες.  Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 
Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες 
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR 
CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 9 lt. / 15 lt.

100% Ακρυλικό επαγγελματικό χρώμα 
εξωτερικής χρήσης

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 
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J037
color Perfection

K137
color Perfection
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F4
color Creations

K057
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε τη  
βεντάλια  

Color Perfection  
και το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή 
εξωτερικών τοίχων από μπετόν, σοβά, τούβλα, τσιμεντοσανίδα, 
αμιαντοτσιμέντο, νοβοπάν και ξύλο με καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και την υψηλή αλκαλικότητα. Αποτελεί την πλεον οικονομική λύση, για χώρους 
που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια 
έργα, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
και συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, λευκότητα, υψηλή απόδοση, ευκολία 
εφαρμογής και πολύ καλό άπλωμα. Το DECOCRYL στεγνώνει γρήγορα και χαρίζει 
μία όμορφη, λεία ματ επιφάνεια.

Χρήση: Σε νέες ή παλιές εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, 
τσιμεντοσανίδα, κ.ά.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DECOCRYL χρωματίζονται 
σε απεριόριστες ανοικτές και σκούρες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt. / 15 lt.

Ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης
κατάλληλο για συχνό βάψιμο εξωτερικών όψεων
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Ακρυλικό, ελαστομερές, ινοπλισμένο, χρώμα και μονωτικό μαζί, για εξωτερικές 
κάθετες επιφάνειες. Η ειδική σύνθεση του DUROCRYL FIBER FLEX, ενισχυμένη με ίνες, 
προστατεύει και διακοσμεί, καλύπτοντας τις επιφάνειες με ένα σκληρό, ανθεκτικό και 
στην βάση του ελαστικό μανδύα, που «παρακολουθεί» τις διαστολές και συστολές 
των επιφανειών, δίνοντας άψογο τελικό αποτέλεσμα με υψηλές στεγανοποιητικές 
προδιαγραφές και άριστο ματ διακοσμητικό φινίρισμα ικανό να καλύψει τις 
μικροατέλειες των επιφανειών. Παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως 
και +80°C, χωρίς να ρηγματώνεται. Καλύπτει τριχοειδή, μικρορωγμές και εφαρμόζεται 
σε κάθε νέα ή παλαιότερη οικοδομική επιφάνεια που έχει βαφεί με άλλα πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώματα, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική προεργασία. 

Χρήση: Σε νέες ή παλιές εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, 
αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα 
με την απορροφητικότητά τους.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται 
σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DUROCRYL FIBER FLEX 
χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας 
Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt.

Ινοπλισμένο ελαστομερές χρώμα & μονωτικό τοίχων
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Y050
color Perfection
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Y027
color Perfection

K011
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Αδιάβροχο, μονωτικό, στεγανωτικό επίχρισμα, κατάλληλο για τη μόνωση και 
στεγανοποίηση ταρατσών, κεραμοσκεπών, στηθαίων, φωταγωγών, καθώς 
και νέων ή παλαιών επιφανειών από μπετόν, σοβά, τούβλο, ξύλο, πέτρα, 
αμιαντοτσιμέντο και άλλα οικοδομικά υλικά. Έχει ισχυρή πρόσφυση και 
προσφέρει μακροχρόνια στεγανότητα, δημιουργώντας μία αδιαπέραστη και 
εξαιρετικά ελαστική μεμβράνη. Είναι πολύ ανθεκτικό και διατηρεί αναλλοίωτη 
τη στεγανότητά του, τόσο σε υψηλές, όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες (από 
125οC έως και -25οC).

Χρήση: Σε ταράτσες, στηθαία, κεραμοσκεπές, φωταγωγούς καθώς και σε νέες 
ή παλιές εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, ξύλο, πέτρα και άλλα 
οικοδομικά υλικά.

Απόδοση: Περίπου 1,2-1,4 m2/lt., για τις απαιτούμενες συνολικά 2 στρώσεις,  
σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3-4 ώρες. 
Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι επιμηκύνονται  σε συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας ή χαμηλών θερμοκρασιών. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

100% ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
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Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε τη  
βεντάλια  

Color Perfection  
και το χρωματολόγιο  

Color Creations  
της Vernilac. 

Επαλειφόμενο, ελαστομερές, στεγανωτικό επίχρισμα, ιδανικό για τη μόνωση 
και αδιαβροχοποίηση ταρατσών, κεραμοσκεπών, στηθαίων, φωταγωγών, 
υδροροών και γενικότερα για κάθε επιφάνεια που θέλουμε να στεγανοποιήσουμε, 
αποτρέποντας τη διείσδυση υγρασίας και νερού. Το DUROCRYL ROOF σχηματίζει 
ένα εξαιρετικά ελαστικό, υδροαπωθητικό και ταυτόχρονα υδρατμοπερατό μανδύα 
που προσφύεται άψογα στις επιφάνειες και προσφέρει μακροχρόνια προστασία 
και στεγανοποίηση που διαρκεί. Το DUROCRYL ROOF είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις ακραίες καιρικές συνθήκες 
(παγετός-καύσωνας), παραμένοντας αναλλοίωτο και ελαστικό σε θερμοκρασίες 
από -15°C έως και +80°C. Υδατοδιαλυτό προϊόν, φιλικό στον χρήστη και το 
περιβάλλον, αντιστέκεται στους ρύπους της ατμόσφαιρας και αντανακλά την 
ηλιακή ακτινοβολία, χαρίζοντας θερμομονωτικές ιδιότητες στις επιφάνειες όπου 
εφαρμόζεται. Το DUROCRYL ROOF αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και οικονομική 
λύση, όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα στεγάνωσης.

Χρήση: Στεγανοποιεί και μονώνει, οριζόντιες αλλά και κάθετες εξωτερικές 
επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, ξύλα, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες κ.ά. σε νέες ή παλαιότερες κατασκευές. 

Απόδοση: Περίπου 0,8 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 3-4 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 24 
ώρες. Οι χρόνοι επιμηκύνονται σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας ή χαμηλών 
θερμοκρασιών. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt.
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V102
color Perfection

A2
color Creations
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X110
color Perfection

Y112
color Perfection

Ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών ενός συστατικού, για διαγραμμίσεις 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων βιομηχανικών χώρων 
και αθλητικών γηπέδων. Για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα, ενδείκνυται η 
εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά υαλοσφαιρίδια.  
Η φωτει-νότητά του παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο ακόμη και υπό αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντοτε καλά ορατό. Εφαρμόζεται 
εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη χρήση  
και δεν μαυρίζει από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ούτε τους καλοκαιρινούς 
μή-νες, που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. 

Xρήση: Για διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων 
βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. 

Απόδοση: 1,8-3 m2/kg ανάλογα με το προφίλ της επιφάνειας και για πάχος 
ξηρού φιλμ 200 μm.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στεγνώνει επιφανειακά σε 10-20 λεπτά και 
επαναβάφεται μετά από 2 έως 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το 
πάχος βαφής. Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C 
ή μεγαλύτερες από 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και σε κίτρινο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 kg. / 5 kg. / 25 kg.

Ταχυστέγνωτο, ανθεκτικό ακρυλικό χρώμα  
διαλύτου για διαγράμμιση οδών

m
ar

ke
r

Shades are  
indicative.  

For true shades, 
consult the Vernilac's 

Color Perfection 
fandeck. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε τη 
βεντάλια  

Color Perfection  
και το χρωματολόγιο 

συνδυασμών  
Color Combinations 

της Vernilac. 

Άοσμο, διαφανές αστάρι νερού, ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για την 
προετοιμασία τοίχων, σπατουλαριστών επιφανειών, καθώς και επιφανειών από 
γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλο, σοβά ή ΜDF. Είναι εξαιρετικά ελαστικό, έχει μεγάλη 
διεισδυτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και αποτελεί ιδανικό προϊόν για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους που κατοικούνται ή 
δεν αερίζονται επαρκώς. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του διεισδύει σε βάθος, 
μονώνοντας και ισχυροποιώντας ταυτόχρονα πορώδεις επιφάνειες, καθώς και 
επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητος επιχρίσματα. Το 
VERADUR CLASSIC δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφανείας 
και του χρώματος και εξασφαλίζει μία “χορτασμένη” επιφάνεια, εξοικονομώντας 
σημαντική ποσότητα στο τελικό χρώμα. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια 
και εξασφαλίζει καλύτερo άπλωμα και πρόσφυση στο τελικό χρώμα. Είναι φιλικό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Χρήση: Σε τοίχους και νέες ή παλιές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, 
νοβοπάν, MDF, καθώς και σε σπατουλαριστές ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με 
ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητος επιχρίσματα.

Απόδοση: 16-20 m2 ανά λίτρο, ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 4-5 ώρες. Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμυκήνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 
10οC.

Αποχρώσεις: Διάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 lt. / 5 lt.

Άοσμο αστάρι νερού ακρυλικής βάσεως
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Y045
color Perfection

VC 3503
color Combinations
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VC 7801
color Combinations

S114
color Perfection

Ημιδιάφανο αστάρι νερού, 100% ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για εξωτερική 
και εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό αστάρι σε πορώδη 
υποστρώματα, όπως μπετόν, σοβάς, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, 
σπατουλαριστά, κ.ά. προκειμένου να σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες και να 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών και διαφόρων κονιαμάτων, 
όπως: κόλλες πλακιδίων, ελαστικά κονιάματα, ακρυλικοί σοβάδες, κ.ά. Λόγω της 
υψηλής διεισδυτικότητάς του εισχωρεί σε βάθος και αγκυρώνει στους πόρους 
του υποστρώματος εξασφαλίζοντας ισχυρή συγκόλληση μεταξύ αυτού και του 
χρώματος ή του κονιάματος που πρόκειται να εφαρμοστεί. Δουλεύεται εύκολα, 
απλώνει θαυμάσια, δεν πιτσιλάει και συνδυάζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη 
ελαστικότητα, υψηλή διεισδυτικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες.   

Χρήση: Σε καινούργιες ή παλιές, εξωτερικές και εσωτερικές, πορώδεις επιφάνειες 
από μπετό, σοβά, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, σπατουλαριστά, 
τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία, κ.ά. 

Απόδοση: Περίπου 15-20 m2 ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε ημιδιάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

100% ακρυλικό αστάρι γενικής χρήσης

a
-1
0
0

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Μικρονιζέ αστάρι νερού, 100% ακρυλικό, με μεγάλη διεισδυτικότητα, ισχυρή πρόσφυση 
και εξαιρετική ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο για το αστάρωμα τοίχων και καινούργιων 
επιφανειών από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλα, ΜDF και σπατουλαριστές 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η ειδικά 
μελετημένη μικροσκοπική σύνθεσή του, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, του 
επιτρέπει να διεισδύει με ευκολία σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να ισχυροποιεί και 
να μονώνει ταυτόχρονα, πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, 
κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER μπορεί 
να χρωματιστεί ελαφρώς, προκειμένου ο χρήστης να διακρίνει με ευκολία τα σημεία 
του τοίχου στα οποία δεν έχει ασταρώσει. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER 
δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφανείας και του χρώματος και 
εξασφαλίζει μία «χορτασμένη» επιφάνεια, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα στο 
τελικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση και θαυμάσιο 
άπλωμα στο τελικό χρώμα. Είναι σχεδόν άοσμο και συνιστάται για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται ή δεν 
αερίζονται επαρκώς. Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.

Απόδοση: 10-15 m2  ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται 
μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Αποχρώσεις: Διαφανές - γαλακτόχρωμο. Μπορεί να χρωματιστεί αποκλειστικά 
με το σύστημα δημιουργίας αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC για 
αποτελεσματικότερο έλεγχο της ασταρωμένης επιφάνειας.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού με νανοσωματίδια
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X105
color Perfection

K147
color Perfection
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VC 2003
color Combinations

X155
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε τη 
βεντάλια  

Color Perfection  
και το χρωματολόγιο 

συνδυασμών  
Color Combinations 

της Vernilac. 

Λευκό, υπερκαλυπτικό, μονωτικό υπόστρωμα νερού, ειδικά σχεδιασμένο για να μονώνει 
και να καλύπτει μαυρίλες, κιτρινίλες, καυσαέρια και λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, 
μούχλα, καφέ, χυμούς, υδροδιαλυτούς μαρκαδόρους και άλλους ρύπους. Έχει μεγάλη 
καλυπτική ικανότητα, υψηλή απόδοση, γρήγορο στέγνωμα και εφαρμόζεται σε όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο 
άπλωμα και τέλειο φινίρισμα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η χρήση του 
VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο προετοιμασίας όλων 
των λεκιασμένων οικοδομικών επιφανειών γιατί χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του 
εξασφαλίζει τη μόνωση υδροδιαλυτών ρύπων εμποδίζοντάς τους να μεταναστεύσουν 
στην επιφάνεια του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την απορροφητικότητα 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας την υψηλή διαπνοή τους. Με ειδικές 
ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας στη σύνθεσή του, το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK 
αντιστέκεται στην έντονη αλκαλικότητα των επιφανειών όπως φρέσκο μπετόν, καινούργιοι 
σοβάδες, σπατουλαριστοί τοίχοι, κ.ά. Χάρη στη μοναδική υπερκαλυπτική ικανότητά του, 
λειτουργεί άψογα και ως ενδιάμεση στρώση, για το πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές 
αποχρώσεις, μειώνοντας τα επιπλέον «χέρια» που θα απαιτούνταν σε τελικό χρώμα. Δεν 
περιέχει  αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμο.

Απόδοση: 10-12 m2  ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται 
μετά από 3-4 ώρες. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες η επαναβαφή συνιστάται να γίνεται 
μετά από 24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες  
από 10οC. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Υπερκαλυπτικό - Αντιαλκαλικό - Μονωτικό 
υπόστρωμα λεκέδων, ακρυλικής βάσης
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Αδιάβροχο, διαφανές, ακρυλικό υπόστρωμα, με ισχυρή πρόσφυση και με μεγάλη 
διεισδυτικότητα, κατάλληλο για το αστάρωμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά 
χρώματα, RELIEF, ακρυλικά τσιμεντοχρώματα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό προϊόν για 
εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, 
μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι, αμιαντοτσίμεντο, γυψοσανίδα, ξύλα, καθώς 
επίσης και στέγες, ταράτσες, στηθαία, κ.λπ. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, διεισδύει 
σε βάθος, μονώνοντας και ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες 
βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα. Το ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT 
έχει μεγάλες αντοχές, γρήγορο στέγνωμα και υπερτερεί έναντι του λινέλαιου, επειδή 
δεν προκαλεί κιτρίνισμα στα τελικά χρώματα που ακολουθούν. Το ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT 
αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα τις αφήνει να αναπνέουν. 

Χρήση: Σε εξωτερικούς τοίχους και σε νέες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες από σοβά, 
μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι, γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, καθώς 
και σε επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή παλιά χρώματα κακής ποιότητας.

Απόδοση: Για τοίχους: Περίπου 13-15 m2/lt. ανα στρώση, ανάλογα με την αραίωση 
και την αποροφητικότητα της επιφάνειας. Για ταράτσες: Περίπου 8-10 m2/lt. ανα 
στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την αποροφητικότητα της επιφάνειας.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 2 ώρες. Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμυκήνονται. Εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 10°C.

Αποχρώσεις: Διάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 lt. / 5 lt. / 15 lt.

Αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου
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color Perfection

J142
color Perfection
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color Perfection

V056
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Ελαστομερής ακρυλικός στόκος νερού, κατάλληλος για τη σφράγιση 
και στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε τοίχους, ταράτσες και πάσης 
φύσεως οικοδομική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ΜDF, 
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κ.λπ. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητάς 
του, «παρακολουθεί» με μεγάλη ευκολία τις συστολές και διαστολές των 
αρμών και των ρηγματώσεων, διατηρώντας αναλλοίωτη την ελαστικότητα 
και τη στεγανότητά του, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από -20oC 
μέχρι +130oC). Ο SPATOCRYL ELASTIC είναι γεμιστικός, δουλεύεται μαλακά, 
στρώνει θαυμάσια και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου. 
Έχει ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετικές αντοχές στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία, την υγρασία, τον παγετό και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία. 

Χρήση: Σε εξωτερικούς τοίχους, ταράτσες και πάσης φύσεως οικοδομική 
επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ΜDF, γυψοσανίδα, 
τσιμεντοσανίδα, κ.λπ.

Στέγνωμα: Εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία 
και σχετική υγρασία) αλλά και την ποσότητα του υλικού που εφαρμόστηκε. 
Εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 350 gr. / 700 gr.

Αδιάβροχος & ελαστομερής ακρυλικός στόκος 
ρωγμών & αρμών
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VERNILAC  A.E. 
27 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών

19600 Μάνδρα, Αττικής

Τ: 210 5556 696-7, F: 210 5556 610

www.vernilac.gr

e-mail:sales@vernilac.gr   
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Ταχυστέγνωτο υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών. Είναι πολύ ελαστικό και 
εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή βερνικοχρωμάτων. Δουλεύεται 
μαλακά, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και τρίβεται εύκολα. Το FERODUR είναι 
επίσης κατάλληλο και για τοίχους λερωμένους από μαυρίλες και κιτρινίλες που 
προέρχονται από καπνούς, τσιγάρα, καυσαέρια, ατμοσφαιρικούς ρύπους, κ.λπ.

Χρήση: Σε εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες και τοίχους.

Απόδοση: Περίπου 18 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένη 
επιφάνεια, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 2 ώρες. Επαναβαφή μετά από  
18 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες  
από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό, γκρι και καφέ.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 2,5 lt. 

Αστάρι μετάλλων και οικοδομών
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  
της Vernilac. 

180
gloss finish 

132
gloss finish 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο  

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  
της Vernilac. 

Aντιδιαβρωτικό υπόστρωμα και τελείωμα μεταλλικών επιφανειών, 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συνθετικές ρητίνες. Έχει ισχυρή 
πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και αποτελεί την εύκολη, γρήγορη και 
αποτελεσματική λύση για την προστασία νέων ή παλιών μεταλλικών 
επιφανειών που προορίζονται για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσης του, το CHASSICOAT παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές, 
θαυμάσιο άπλωμα και μεγάλη ελαστικότητα. Το CHASSICOAT είναι ιδανικό 
προϊόν και για την προστασία σασσί αυτοκινήτων.  

Χρήση: Σε κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια. 

Απόδοση: Περίπου 15 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την υφή της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 2-3 ώρες. Επαναβάφεται μετά από  
35-45 λεπτά για εφαρμογή με πιστόλι ή μετά από 24 ώρες για εφαρμογή με 
πινέλο ή ρολό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, 
οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε 
θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί, κυπαρισσί και  
βαθύ μπλε.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Αντισκωριακό χρώμα για σασί αυτοκινήτων
και μεταλλικές επιφάνειες
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chassicoat

100
chassicoat

5



an
tir
us

t

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  
της Vernilac. 

167
gloss finish

116
gloss finish

Aντισκωριακό υπόστρωμα, ιδανικό για χρήση σε όλες τις εξωτερικές και 
εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, 
γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα και μεταλλικές κατασκευές εν γένει. 
Σχηματίζει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υπόστρωμα το οποίο προσφέρει 
μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία, ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητα, 
αποτρέποντας τη διάβρωση, ακόμα και στις πιo δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Είναι ταχυστέγνωτο και ιδανικό για χρήση με τα βερνικοχρώματα GLOSS FINISH, 
EPTALUX και ENAMEL της VERNILAC.

Χρήση: Εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

Απόδοση: 13 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβάφεται μετά από  
8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες  
από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε γκρι και κεραμιδί. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 2,5 lt.

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι  
για μεταλλικές επιφάνειες.
Με εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και ισχυρή πρόσφυση

6



130
rust lock

110
rust lock

Eιδικό, γυαλιστερό χρώμα, το οποίο εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά, 
χωρίς την ανάγκη αντισκωριακού ασταριού. Έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ 
καλό άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και αποτελεί την εύκολη, γρήγορη και 
αποτελεσματική λύση για τη σκουριά και την προστασία νέων ή παλιών 
μεταλλικών επιφανειών. Το RUST LOCK είναι μίνιο, αντισκωριακό και χρώμα 
μαζί σε ένα προϊόν (3 σε 1) ειδικής σύνθεσης το οποίο προσφέρει εξαιρετική 
αντιδιαβρωτική προστασία, σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα κατά της 
υγρασίας, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει ένα λείο και όμορφο τελείωμα, που διατηρεί 
αναλλοίωτη τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  

Χρήση: Σε μεταλλικές επιφάνειες σκουριασμένες ή μή.

Απόδοση: Περίπου 8-15 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένη 
επιφάνεια.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. 
Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 14 αποχρώσεις χρωματολογίου RUST LOCK.   

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Ειδικό γυαλιστερό χρώμα 3 σε 1

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  
της Vernilac. 
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174
gloss finish

gloss finish

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ξύλινες ή μεταλλικές. Είναι πολύ ανθεκτικό και 
ανταποκρίνεται άριστα στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση και στο πλύσιμο, διατηρώντας αναλλοίωτες τη στιλπνότητα και τις 
αποχρώσεις του. Σχηματίζει μία σκληρή και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, 
παρέχοντας αποτελεσματική προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Δουλεύεται 
μαλακά, απλώνει θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα.

Χρήση: Σε όλες τις ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικές ή εξωτερικές.

Απόδοση: 15 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα με 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3 ώρες. 
Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).  
Εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5°C.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό και σατινέ, μαύρο γυαλιστερό, 
σατινέ και ματ, αλουμίνιο, χρυσό, ασημί, μπρονζέ, σε 36 γυαλιστερές αποχρώσεις 
χρωματολογίου και σε 27 γυαλιστερές μεταλλικές αποχρώσεις. Χρωματίζεται σε 
απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 180 ml. / 200 ml. / 375 ml. / 750 ml.  / 2,5 lt. 

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μέταλλα και ξύλα

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  
της Vernilac. 
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hammer effect

721
hammer effect

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

hammer effect  
της Vernilac. 

Έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνικόχρωμα συνθετικών ρητινών 
ειδικά σχεδιασμένο για να δίνει στη βαφόμενη επιφάνεια την εμφάνιση 
σφυρηλατημένου μετάλλου. Έχει ισχυρή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα, 
εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και ένα μόνο πέρασμα αρκεί για να προστατεύσει, 
διακοσμήσει και να ανανεώσει μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές και γενικά 
μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων, όπως πόρτες, κάγκελα, 
κουπαστές, μεταλλικά έπιπλα, χρηματοκιβώτια, πόρτες ασανσέρ, ηλεκτρικές 
συσκευές, διακοσμητικά μικροαντικείμενα, κ.λπ. Το HAMMER EFFECT αποτελεί την 
εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση στις περιπτώσεις που θέλουμε με ένα 
μόνο χέρι να καλύψουμε όλες τις μικροατέλειες των μεταλλικών επιφανειών.

Χρήση: Σε εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

Απόδοση: Περίπου 8-10 m²/Lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 10-15 λεπτά. Επαναβάφεται μετά από 
6-8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 5oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 9 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου HAMMER 
EFFECT.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. 

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 
gloss finish / rust 
lock& chassicoat  

της Vernilac. 

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό υπόστρωμα νερού, πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για 
εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες και τοίχους. Δουλεύεται μαλακά, 
έχει μεγάλη καλυπτικότητα και σχηματίζει μία ανθεκτική και ταυτόχρονα 
ελαστική επιφάνεια που εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή 
βερνικοχρωμάτων. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές 
επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες από γυαλί, πολυεστέρα και σκληρό PVC. 

Είναι άοσμο, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και αποτελεί ιδανικό 
υπόστρωμα για χρήση με τη ριπολίνη νερού ΑQUATONE της VERNILAC. 

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, τοίχους, γυψοσανίδα, 
μέταλλα, γυαλί, πολυεστέρα, σκληρό PVC.

Απόδοση: 10-12 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 6 
ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξη-μένης υγρασίας οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμυκήνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 8oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων νερού
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Ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, κατάλληλη για εφαρμογή σε όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC. Το 
AQUATONE έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται μαλακά και απλώνει 
θαυμάσια, δημιουργώντας ένα τέλειο φινίρισμα. Είναι άοσμο και δεν 
κιτρινίζει. 

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC 
και τοίχους.

Απόδοση: 12 -14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 6 
ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 8οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό ή σατινέ και χρωματίζεται σε 
απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη νερού
Με εξαιρετικό φινίρισμα και θαυμάσιο άπλωμα.

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

gloss finish / rust lock 
& chassicoat  

και τη βεντάλια  
Color Perfection  

της Vernilac. 

K151
color Perfection

K030
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Ταχυστέγνωτο, γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεταλλικών επιφανειών κατασκευασμένο 
από άριστης ποιότητας συνθετικές ρητίνες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετικές 
αντοχές και διατηρεί αναλλοίωτες τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του προσφέροντας 
μακροχρόνια προστασία και ομορφιά ακόμα και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Είναι προϊόν κυρίως εξωτερικής χρήσης ιδανικό για αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, 
πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανήματα 
και για κάθε μεταλλική επιφάνεια όπου είναι επιθυμητή μια υψηλή στιλπνότητα και ένα 
αξεπέραστο φινίρισμα. Το ENAMEL προσδίδει στην επιφάνεια αντισκωριακή προστασία, 
απαλότητα αφής, υψηλή σκληρότητα και μια μοναδική αίσθηση βάθους. 

Χρήση: Σε αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές, 
εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανήματα και σε κάθε μεταλλική επιφάνεια όπου 
είναι επιθυμητή μια υψηλή στιλπνότητα και ένα αξεπέραστο φινίρισμα.

Απόδοση: Περίπου 12-15 m2/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Ελεύθερο σκόνης σε 30 λεπτά. Στεγνό στο άγγιγμα σε 1-1½ 
ώρα. Στεγνό σε βάθος σε 18-24 ώρες. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται μετά την πάροδο 20-
30 λεπτών - επάνω στο «τσίμπημα». Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και μαύρο. Οι βάσεις του ENAMEL μπορούν να 
χρωματιστούν σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας 
Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα αυτοκινήτων και μεταλλικών 
επιφανειών. Με υψηλή αντισκωριακή προστασία, άριστη 
σκληρότητα και αντοχές 

M135
color Perfection

M158
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Το HARDOL είναι σκληρυντής για τα αλκυδικά χρώματα των σειρών 
ΕNAMEL και GLOSS FINISH της VERNILAC. Η χρήση του HARDOL 
επιταχύνει το στέγνωμα, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει μεγαλύτερη 
τελική σκληρότητα σε συντομότερο χρόνο. Το τελικό φιλμ - αποκτά 
αυξημένες μηχανικές και χημικές αντοχές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε τριβή, χτυπήματα, διαλυτικά, καθαριστικά, 
χημικά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ. Επίσης, η ζωντάνια της 
απόχρωσης και η γυαλάδα της διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.

Οδηγίες εφαρμογής: Προσθέστε στο χρώμα της σειράς ENAMEL 
ή GLOSS FINISH 10-15% κατ' όγκο HARDOL, χωρίς επιπλέον αραίωση 
με διαλυτικό. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε το χρώμα, όπως θα το 
εφαρμόζατε χωρίς την προσθήκη σκληρυντή. Το μείγμα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί εντός 16 ωρών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού 
αρχίζει η διαδικασία πήξης του μείγματος (πολυμερισμού). Οι χρόνοι 
επαναβαφής μειώνονται στα 3/4 του χρόνου επαναβαφής του αντίστοιχου 
χρώματος χωρίς την προσθήκη σκληρυντή.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 100 ml. / 375 ml. 

Σκληρυντής βερνικοχρωμάτων και αλκυδικών 
χρωμάτων αυτοκινήτου

ha
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color Perfection

Y 111
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Εξαιρετικά ισχυρό αντιοξειδωτικό αστάρι τύπου «ΜΙΝΙΟ» κατάλληλο για 
επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα. Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή 
προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες ακόμη κι όταν είναι εκτεθειμένες σε 
ισχυρά οξειδωτικό περιβάλλον. Έχει γρήγορο στέγνωμα και ισχυρή πρόσφυση 
μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝOΛOΓIΑΣ - Παρέχει την 
ίδια προστασία με το μίνιο μολύβδου, χωρίς να περιέχει μόλυβδο.

Χρήση: Ιδανικό για χρήση σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές 
επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, 
αμαξώματα και μεταλλικές κατασκευές εν γένει. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 2 ώρες. 
Επαναβάφεται σε 18 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). Αποφεύγετε την 
εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC.

Aποχρώσεις: Διατίθεται σε πορτοκαλί. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 2,5 lt.

Εξαιρετικά ισχυρό αντισκωριακό αστάρι τύπου «ΜΙΝΙΟ

X155
color Perfection

K147
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Ειδικό αντισκωριακό αστάρι ενός συστατικού με πολύ καλή πρόσφυση για 
εφαρμογή απευθείας σε μη σιδηρές επιφάνειες όπως αλουμίνιο, γαλβανισμένη 
λαμαρίνα, ανοξείδωτο, χαλκός χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλου υποστρώματος. 
Απλώνει θαυμάσια και στεγνώνει γρήγορα δημιουργώντας ένα τελικό φιλμ πολύ 
υψηλής ελαστικότητας μετά το στέγνωμα.

Απόδοση: 12-14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το VERALUMIN στεγνώνει σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την 
εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε γκρι.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. 

Αστάρι Αλουμινίου & Γαλβανιζέ
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Y066
color Perfection

M071
color Perfection
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Iσχυρό διαβρωτικό κατάλληλο για την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών νίτρου 
ή πολυουρεθάνης δύο συστατικών, βερνικοχρωμάτων, λαδομπογιάς, πλαστικών 
χρωμάτων, αυτοκινητοχρωμάτων, χρωμάτων φούρνου, κ.λπ. 

Είναι παχύρευστο, ευκολόχρηστο και δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσής του, το REMOVER δρα άμεσα και αποτελεσματικά αφαιρώντας 
εύκολα και γρήγορα περισσότερες από μία στρώσεις παλαιών χρωμάτων ή 
βερνικιών από ξύλα, μέταλλα, τοίχους, πολυεστέρα, τζάμια, πλακάκια, μάρμαρα, 
cotto, πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσική πέτρα, χωρίς να επηρεάζει ή να 
λεκιάζει τις αρχικές επιφάνειες. 

Χρήση: Σε τοίχους, τζάμια, πλακάκια, μάρμαρα, cotto, φυσικές πέτρες και 
εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί ή πολυεστέρα.

Απόδοση: Περίπου 2-4 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με το πάχος των παλιών 
χρωμάτων ή βερνικιών και την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. 

Χρόνος δράσης: Αφήστε το να επιδράσει τουλάχιστον για 10-15 λεπτά. Για την 
αφαίρεση βερνικιών ή χρωμάτων πολυουρεθάνης 2 συστατικών, ο απαραίτητος 
χρόνος επίδρασης είναι τουλάχιστον 45 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 3 lt.

Ισχυρό διαβρωτικό για την αφαίρεση χρωμάτων  
και βερνικιών
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Το VER-POOL είναι εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, ιδανικό για εφαρμογή σε 
επιφάνειες που δέχονται σκληρές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, σχηματίζει μία σκληρή, αδιάβροχη και στιλπνή σαν 
σμάλτο επιφάνεια, με εξαιρετικές αντοχές σε τριβές, διαλύτες, χλώριο, οξέα, άλατα, 
αλκάλια, βενζίνες, λάδια, πετρέλαια, απορρυπαντικά, νερό, κ.λπ., προσφέροντας 
τη δυνατότητα εύκολου και γρήγορου καθαρισμού της βαμμένης επιφάνειας. Η 
ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητά του, το καθιστούν ιδανικό χρώμα για πισίνες, 
τσιμεντένιες ή μεταλλικές δεξαμενές, δάπεδα συνεργείων και βιομηχανικών χώρων 
και γενικά όπου υπάρχει απαίτηση για μία ανθεκτική στη σκληρή χρήση επιφάνεια. 
Το VER-POOL εφαρμόζεται σαν αστάρι και τελικό χρώμα μαζί, χωρίς την ανάγκη 
διαφορετικού υποστρώματος.

Απόδοση: Περίπου 12 m2 το κιλό ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 40 μm σε 
κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25oC: Στην αφή: 1 ώρα. 
Επαναβαφή: Μετά από 8 ώρες και όχι αργότερα από 48 ώρες. Η πλήρης σκλήρυνση 
του χρώματος επιτυγχάνεται σε 7 ημέρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την 
εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC ή όταν η σχετική υγρασία 
υπερβαίνει το 70%.

Colour shades: Διατίθεται σε λευκό, θαλασσί και γκρι ανοιχτό.

Διαθέσιμες συσκευασίες:  1 kg. / 4 kg. 

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών
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VERNILAC  S.A.
27 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών

19600 Μάνδρα, Αττικής

Τ: 210 5556 696-7, F: 210 5556 610

www.vernilac.gr

e-mail:sales@vernilac.gr   
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Το ΑΣΤΑΡΙ PARQUET No 3700 είναι διαφανές υπόστρωμα άριστης ποιότητας, 
κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων πατωμάτων (παρκέτων) εσωτερικών 
χώρων. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική διαφάνεια και εξασφαλίζει 
ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή τελικών βερνικιών πατωμάτων. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσής του, διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική απόχρωση της ξύλινης 
επιφάνειας και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για χρήση, με τα τελικά βερνίκια 
πατωμάτων πολυουρεθάνης της σειράς PARQUET LX, της VERNILAC.

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα) εσωτερικών χώρων.

Απόδοση: 11-13 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25οC: Ελεύθερο 
σκόνης: 15 λεπτά. Σε βάθος: 4 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

Αποχρώσεις: Διαθέσιμο σε διάφανο

Διαθέσιμες συσκευασίες: 900 ml. / 2,25 lt. / 4,5 lt.

Ταχυστέγνωτο αστάρι ξύλινων πατωμάτων 
(παρκέτων)
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 

M066
Harmony & style Τόμος 5

404
Harmony & style Τόμος 5
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 

Το PARQUET LX 860 είναι διαφανές βερνίκι δύο συστατικών, πολυουρεθάνης, 
ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα). Εφαρμόζεται εύκολα, 
δίνοντας μία λεία, στιλπνή και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, με εξαιρετικές 
αντοχές στην τριβή, το χάραγμα, τους διαλύτες, τα υγρά καθαρισμού και τα 
χημικά. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και δίνει ένα τέλειο φινίρισμα 
που διατηρεί αναλλοίωτη τη στιλπνότητά του, προσφέροντας ταυτόχρονα 
μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα) εσωτερικών χώρων. 

Απόδοση: 8-9 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Την επόμενη ημέρα. Σε χαμηλές θερμοκρασίες 
ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. 
Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC ή μεγαλύτερες 
από 34οC.

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και σε ματ. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 900 ml. / 2,25 lt. / 4,5 lt.

Bερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών  
για παρκέτα
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Το AQUA PARQUET CARBON είναι άοσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι πατωμάτων, 
υψηλής ποιότητας. Περιέχει νέας τεχνολογίας πολυκαρβονικά συμπολυμερή, 
που το καθιστούν σκληρό, ελαστικό και ανθεκτικό στους λεκέδες, στην τριβή, 
στα γδαρσίματα, στις χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται εύκολα, 
απλώνει θαυμάσια και χαρίζει ένα τέλειο φινίρισμα που διατηρεί αναλλοίωτη 
τη στιλπνότητα και την υφή του, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία 
και ομορφιά που διαρκεί. Το AQUA PARQUET CARBON είναι εξαιρετικό προϊόν 
κατάλληλο και για όλες τις ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων τονίζοντας την 
ομορφιά οποιουδήποτε ξύλου.

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα και κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια εσωτερικών χώρων. 

Απόδοση: Περίπου 4-6 m2 ανά λίτρο. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: . Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25oC: Στην αφή: 1-3 
ώρες. Επαναβαφή: 2-4 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης 
υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε 
θερμοκρασίες μικρότερες από 10oC. 

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό με γυαλάδα 85% και σατινέ με γυαλάδα 
45%.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Νέας τεχνολογίας πολυκαρβονικό βερνίκι πατωμάτων 
νερού με κορυφαία σκληρότητα και ελαστικότητα. 
Υπερανθεκτικό σε καταπόνηση και λεκέδες - Μέγιστη 
προστασία.
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 

Το AQUA PARQUET PRIMER 1K είναι υδατοδιαλυτό διαφανές αστάρι πατωμάτων 
ενός συστατικού εσωτερικής χρήσης, ακρυλικής βάσης. Αποτελεί την 
ιδανική λύση για προετοιμασία των ξύλινων πατωμάτων πριν την εφαρμογή 
τελικών βερνικιών πατωμάτων νερού της VERNILAC, έχει άριστη πρόσφυση 
και πολύ καλή ελαστικότητα. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, στεγνώνει 
γρήγορα, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο, στεγανοποιεί με ένα χέρι 
και προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από την υγρασία, τους λεκέδες και την 
εμφάνιση τανινών.

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτων) εσωτερικής χρήσης.

Απόδοση: 4-6 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με τη μορφολογία και την 
απορροφητικότητα του δαπέδου.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες και 
σε βάθος μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε διάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. / 5 lt.

Ακρυλικό αστάρι νερού ξύλινων 
πατωμάτων (παρκέτων) 
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Το PARQUET 42041 είναι διαφανές γυαλιστερό ή σατινέ βερνίκι ενός 
συστατικού, αλκυδικής ουρεθάνης, εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για εφαρμογή 
σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα). Εφαρμόζεται εύκολα, δίνοντας μία λεία 
και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, με αντοχές στην τριβή, τη μηχανική 
καταπόνηση, τα υγρά καθαρισμού και τα χημικά. Δουλεύεται μαλακά, 
απλώνει θαυμάσια και δίνει ένα τέλειο φινίρισμα που διατηρεί αναλλοίωτη τη 
στιλπνότητά του, προσφέροντας ταυτόχρονα μακροχρόνια προστασία και 
ομορφιά που διαρκεί.

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα) εσωτερικών χώρων. 

Απόδοση: 10 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή:  Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25oC: Ελεύθερο 
σκόνης: 1 ώρα. Στην αφή: 2 ώρες. Επαναβαφή: Την επόμενη ημέρα. Η εφαρμογή 
του τρίτου χεριού γίνεται μετά από 3 ημέρες. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε 
θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC.

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 lt. / 4 lt.

Αλκυδικό βερνίκι ουρεθάνης, ιδανικό για ξύλινα 
πατώματα εσωτερικής χρήσης
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 

Το AQUA PARQUET RENOVATION 1K είναι άχρωμο βερνίκι πατωμάτων νέας 
τεχνολογίας, εσωτερικών χώρων, ενός συστατικού - πολυουρεθανικής βάσης, 
Έχει εξαιρετικό άπλωμα, άριστη πρόσφυση στις επιφάνειες, ενώ παρέχει ισχυρή 
προστασία και ανθεκτικότητα σε καθημερινές μηχανικές και χημικές  
καταπονήσεις όπως: τριβή, χάραξη, επαφή με νερό και υγρά καθαρισμού.  
Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερικά δάπεδα και ξύλα που έχουν υποστεί 
προεργασία με λάδι ή κερί. Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Χρήση: Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για ανακαίνιση βερνικωμένων και 
προ-βερνικωμένων ξύλινων και laminate πατωμάτων σε παρκέ, διαδρόμους, 
σκάλες, καθιστικά και κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια από νέο ή παλαιό ξύλο.

Απόδοση: Περίπου 8-12 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. 
Επαναβάφεται εντός 2-3 ωρών, δίχως αποχαρτάρισμα ή μετά από 4-6 ώρες 
αφού προηγηθεί τρίψιμο με Free Cut 320. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται.  
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 15oC και πάνω από 35oC.

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό με γυαλάδα 90%, σατινέ με γυαλάδα 
40% και ματ με γυαλάδα 20%.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. / 5 lt.

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ενός συστατικού 
πολυουρεθάνης για ανακαίνιση πατωμάτων
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Το AQUA PARQUET MEGA TRAFFIC 2K είναι άοσμο πολυουρεθανικό βερνίκι 
δύο συστατικών, εξαιρετικών επιδόσεων. Δεν χαράσσεται και παρέχει μέγιστη 
προστασία από ισχυρές καταπονήσεις, όπως γδαρσίματα, νερό, θερμότητα, 
κτυπήματα, υγρά καθαρισμού, κ.ά., ενώ διατηρεί αναλλοίωτη τη γυαλάδα 
του για πάρα πολλά χρόνια. Η σύνθεσή του δημιουργεί ένα ανθεκτικό φιλμ 
που εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία και υψηλής ποιότητας φινίρισμα. 
Προσδίδει βάθος στην ξύλινη επιφάνεια και ένα ζεστό τόνο ο οποίος 
αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Χρήση: Σε ξύλινα δάπεδα - παρκέτα εσωτερικών χώρων. 

Απόδοση: Περίπου 6-8 m2 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 4 ώρες. 
Επαναβάφεται εντός 2-4 ωρών, δίχως αποχαρτάρισμα ή εντός 6-8 ωρών με 
αποχαρτάρισμα ή την επόμενη ημέρα αφού προηγηθεί τρίψιμο με Free Cut 
280-320. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 5oC ή μεγαλύτερες από 35oC. 

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό με γυαλάδα 90%, σατινέ με γυαλάδα 
40% και ματ με γυαλάδα 20%.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,75 kg. / 2,5kg. / 5 kg.

Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού 2Κ,  
υψηλών επιδόσεων για δάπεδα
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον Τόμο 5  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 
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VERNILAC  S.A.
27 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών

19600 Μάνδρα, Αττικής

Τ: 210 5556 696-7, F: 210 5556 610

www.vernilac.gr
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Eξαιρετικό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες και 
τοίχους. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει μεγάλη καλυπτικότητα 
και τρίβεται εύκολα. Εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή 
βερνικοχρωμάτων και είναι ιδανική για χρήση με τα βερνικοχρώματα GLOSS 
FINISH και EPTALUX της VERNILAC.

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες και τοίχους.

Απόδοση: Περίπου 18 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 2-3 ώρες. Επαναβαφή μετά από 16 
ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 2,5 lt.

Αστάρι διαλύτου για βερνικοχρώματα

ve
la
tu
ra

p
rim

e
r

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

M066
color Perfection

V123
color Perfection

2 3



Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Pιπολίνη κορυφαίας ποιότητας ιδανική για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, ντουλάπια κ.λπ. Η 
μεγάλη αντοχή του στο συχνό πλύσιμο, τις καιρικές καταπονήσεις και η αναλλοίωτη 
στον χρόνο εμφάνισή της, την καθιστούν κατάλληλη και για μεταλλικές επιφάνειες. 
Σχηματίζει ένα εξαιρετικά ελαστικό τελείωμα που προσφέρει μακροχρόνια 
προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Έχει μέγαλη καλυπτικότητα, δουλεύεται 
μαλακά και απλώνει θαυμάσια δημιουργώντας ένα τέλειο φινίρισμα. Διατίθεται 
σε απεριόριστη γκάμα ειδικά μελετημένων αποχρώσεων, μέσω του συστήματος 
αναμίξεως χρωμάτων της VERNILAC, που συνδυάζονται αρμονικά σε κάθε χώρο.

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες.

Απόδοση: 15 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα με 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 3 ώρες. Επαναβαφή μετά από 16 ώρες. Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται. Εφαρμόζετε σε θερμόκρασίες μεγαλύτερες από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό, σατινέ και ματ και σε απεριόριστες 
αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS 
της VERNILAC. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Κορυφαίας ποιότητας ριπολίνη για ξύλα.
Συνδυάζει εξαιρετική καλυπτικότητα, τέλειο φινίρισμα, εύκολο 
δούλεμα και υψηλή αντοχή στο κιτρίνισμα
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H036
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό υπόστρωμα νερού, πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για 
εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες και τοίχους. Δουλεύεται μαλακά, 
έχει μεγάλη καλυπτικότητα και σχηματίζει μία ανθεκτική και ταυτόχρονα 
ελαστική επιφάνεια που εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή 
βερνικοχρωμάτων. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές 
επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες από γυαλί, πολυεστέρα και σκληρό PVC. 

Είναι άοσμο, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και αποτελεί ιδανικό 
υπόστρωμα για χρήση με τη ριπολίνη νερού ΑQUATONE της VERNILAC. 

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, τοίχους, γυψοσανίδα, 
μέταλλα, γυαλί, πολυεστέρα, σκληρό PVC.

Απόδοση: 10-12 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 6 
ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξη-μένης υγρασίας οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμυκήνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 8oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων νερού
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Ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, κατάλληλη για εφαρμογή σε όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC. Το 
AQUATONE έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται μαλακά και απλώνει 
θαυμάσια, δημιουργώντας ένα τέλειο φινίρισμα. Είναι άοσμο και δεν κιτρινίζει. 

Χρήση: Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC 
και τοίχους.

Απόδοση: 12 -14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 6 ώρες. Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό ή σατινέ και χρωματίζεται σε 
απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη νερού
Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

K151
color Perfection

K030
color Perfection
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 

Έγχρωμο συντηρητικό ξύλου, κατάλληλο για εφαρμογή σε όλες τις εξωτερικές, αλλά 
και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, δοκάρια, 
ξύλινες επενδύσεις, κάγκελα, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου, κ.λπ. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, διεισδύει σε βάθος και χρωματίζει την ξύλινη επιφάνεια, 
προστατεύοντάς την ταυτόχρονα  από τη σήψη, το σαράκι, τους μύκητες, τις μπλε 
κηλίδες και την επιφανειακή μούχλα. Το TIMBERTONE έχει εξαιρετικές αντοχές 
στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή μαδάει και προσφέρει 
αποτελεσματική προστασία, τονίζοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Χρήση: Σε εσωτερικές και κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε το 
συντηρητικό ξύλου TIMBERTONE με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα 
και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν απο τη χρήση.

Απόδοση: 8 -10 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης 
επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 2 ώρες. 
Επαναβαφή μετά από 8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης 
υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Κατά την εφαρμογή, η υγρασία δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75%. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 10 αποχρώσεις χρωματολογίου 
TIMBERTONE. Χρωματίζεται σε 88 ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις 
χρωματολογίου MODERN & CLASSIC, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας 
Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Έγχρωμο συντηρητικό ξύλου
Προστατεύει από μύκητες και βακτήρια

cl
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682
Modern & classic

693
Modern & classic
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 

Το TIMBERTONE GUARD είναι ένα συντηρητικό ξύλου εμποτισμού, βάσεως διαλύτη, 
έτοιμο προς χρήση. Περιέχει ενεργά συστατικά αποτελεσματικά ενάντια στους μύκητες 
που καταστρέφουν και αποχρωματίζουν το ξύλο, τις μπλε κηλίδες, το σαράκι και τους 
τερμίτες. Επιπλέον, ενισχύει τις ιδιότητες πρόσφυσης της επιφανείας για την μετέπειτα 
εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.

Χρήση: Για όλα τα εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος 
ή τα επιφανειακά ύδατα, π.χ.: προσόψεις, παράθυρα (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), 
εξωτερικές πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα 
μπαλκονιών. Δεν προορίζεται για εσωτερική εφαρμογή. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και  
στεγνές πριν την εφαρμογή. Η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.

Κάλυψη / Απόδοση: Αποτελεσματικό κατά των μυκήτων που καταστρέφουν και 
αποχρωματίζουν το ξύλο, την κυάνωση, τους τερμίτες και το σαράκι στα 5 m²/L.

Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες υπό κανονικές συνθήκες (23°C/60% σχετική 
υγρασία). Χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και διάφορα συστατικά  
ορισμένων τύπων ξύλου μπορεί να αυξήσουν το χρόνο στεγνώματος. Αφήστε να 
περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες στεγνώματος υπό κανονικές συνθήκες πριν την 
εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.

Διαθέσιμες συσκευασίες:  750 ml. / 2,5 lt.

Συντηρητικό ξύλου εμποτισμού 
με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση
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644
Modern & classic

629
Modern & classic
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Colour shades
timbertone 

classic   
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Μαόνι 606

Καρυδιά Σκούρα 608

Μπλε 610

Πράσινο 609

Καρυδιά Μεσσαία 605

Καστανιά 607

Αγριοκερασιά 601

Δρυς 602

Δρυς Χρυσή 603

Καρυδιά 604

Άχρωμο 600

9



622

652
Modern & classic

Modern & classic

Αδιάβροχο, διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου, κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και απλώνει 
θαυμάσια, δημιουργώντας ένα τέλειο φινίρισμα. Το WOOD VARNISH έχει 
μεγάλη ελαστικότητα, πολύ καλές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
και περιέχει ειδικά φίλτρα UV που προστατεύουν την ξύλινη επιφάνεια από την 
ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση: Σε εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα, 
κουφώματα, παντζούρια, κ.λπ.).

Απόδοση: 12 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας 
και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 3 ώρες. Επαναβαφή μετά από 24 
ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 
5oC.

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό και σε σατινέ.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml.

Αδιάβροχο βερνίκι ξύλου
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic  

της Vernilac. 
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color creation

651
Modern & classic

614
Modern & classic

Αδιάβροχο, διαφανές βερνίκι θαλάσσης, κατάλληλο για την προστασία ξύλινων 
κατασκευών εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται εύκολα σε σκληρά και μαλακά 
ξύλα και συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη και ξύλινες κατασκευές, όπως πόρτες, 
παράθυρα, κουφώματα, παντζούρια, κ.λπ. που δέχονται έντονες κλιματολογικές 
καταπονήσεις. Το YACHT VARNISH περιέχει φίλτρα UV που προστατεύουν την  
ξύλινη επιφάνεια από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και απλώνει θαυμάσια 
χωρίς να “τρέχει”, σχηματίζοντας μία σκληρή και ταυτόχρονα ανθεκτική 
μεμβράνη, που προσφέρει μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.

Χρήση: Σε σκάφη και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα, 
κουφώματα, παντζούρια, κ.λπ.).

Απόδοση: Περίπου 12 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 
3 ώρες. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5οC. Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό 
και σατινέ.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 88 ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις 
χρωματολογίου MODERN & CLASSIC, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας 
Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Βερνίκι Θαλάσσης

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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663
Modern & classic

665
Modern & classic

Έγχρωμο συντηρητικό ξύλου, νέας γενιάς, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική 
χρήση. Είναι άοσμο, υδατοδιαλυτό και διεισδύει σε βάθος χρωματίζοντας την ξύλινη 
επιφάνεια και προστατεύοντάς την ταυτόχρονα από τους μύκητες, το σαράκι, τη 
σήψη, τις μπλε κηλίδες και την επιφανειακή μούχλα. Εφαρμόζεται εύκολα σε πόρτες, 
παράθυρα, κουφώματα, ξύλινες επενδύσεις, δοκάρια, κάγκελα, περιφράξεις, έπιπλα 
κήπου, υπόστεγα, πέργκολες και συνιστάται ιδιαίτερα για εξωτερικούς, αλλά και 
εσωτερικούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Το AQUALASUR παρουσιάζει 
εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή μαδάει και προσφέρει 
αποτελεσματική προστασία, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Χρήση: Σε εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε το 
συντηρητικό ξύλου AQUALASUR με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και 
τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν απο τη χρήση.

Απόδοση: Περίπου 10 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης 
επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 30 λεπτά. Επαναβαφή μετά από 1-2 ώρες. 
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται. Κατά την εφαρμογή, η υγρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
75%. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 10oC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 10 αποχρώσεις χρωματολογίου 
AQUALASUR. Χρωματίζεται σε 88 ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις, μέσω του 
Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. / 12 lt.

Άοσμο συντηρητικό νερού για ξύλα
Προστατεύει από μύκητες & βακτήρια
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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690
Modern & classic

664
Modern & classic

Αδιάβροχο βερνίκι εμποτισμού νερού υψηλής διεισδυτικότητας, σε μορφή GEL, για 
εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και μη ξύλινες επιφάνειες εξασφαλίζοντας 
εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει. Τα διάφορα φίλτρα 
UV, οι σταθεροποιητές HALS και το ΚΕΡΙ που περιέχει σε συνδυασμό με την ισχυρή 
προστατευτική δράση του, την ελαστικότητά του και την εξαιρετική αδιαβροχοποιητική 
του δύναμη - για μόνωση του ξύλου από υγρασίες, καθιστούν το AQUALASUR GEL TOTAL 
CARE κορυφαίας ποιότητας βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης. Χάρη στην ειδική σύνθεσή 
του, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει, δεν μαδάει, αποτρέπει την εμφάνιση μπλε κηλίδων 
(κυάνωση) και τη δημιουργία μούχλας και βακτηρίων στο επίχρισμα και προσφέρει 
μακροχρόνια αποτελεσματική προστασία, διατηρώντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά 
του ξύλου. Η πενταπλή δράση του, προστατεύει – διακοσμεί – εμποτίζει - μονώνει - 
αδιαβροχοποιεί κάνει το AQUALASUR GEL TOTAL CARE να ξεχωρίζει και να θεωρείται ως 
το πλέον κατάλληλο βερνίκι εμποτισμού νερού για επιφάνειες ξύλου που εκτίθενται σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία και παγετό. 

Χρήση: Είναι ιδανικό για παντζούρια, πόρτες, φράχτες, παράθυρα, κουφώματα, ξύλινες 
επενδύσεις, δοκάρια, κάγκελα, έπιπλα κήπου, υπόστεγα, πέργκολες, κ.τλ. Κατάλληλο για 
ξυλεία κάθε τύπου (ευρωπαϊκή και εξωτική) και συμβατό με όλους τους τύπους βερνικιών 
εμποτισμού διαλυτικού ή νερού. Είναι άοσμο, φιλικό στο χρήστη, απλώνει θαυμάσια, χωρίς 
ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα μέσα σε 2 ώρες.

Απόδοση: Περίπου 9-12 m2/lt., ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στεγνώνει επιφανειακά σε 30 λεπτά. Επαναβάφεται μετά 
από 1-2 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό (663), σε άχρωμο και σε 7 αποχρώσεις χρωματολογίου 
AQUALASUR PLUS και ΑQUACARE (601-602-603-604-606-607-608).

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Aδιάβροχο, διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού 
νερού σε μορφή GEL ενισχυμένο με ΚΕΡΙ, φίλτρα 
UV και σταθεροποιητές HALS, για εξωτερική χρήση
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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615

Modern & classic

Modern & classic

Άχρωμο, διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι νερού, ακρυλικής βάσης, ιδανικό  
για όλες τις εσωτερικές, αλλά κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, 
παράθυρα, κουφώματα, κάγκελα, κουπαστές, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα 
κήπου, κ.λπ. Είναι εξαιρετικά ελαστικό και σχηματίζει μία ανθεκτική και ταυτόχρονα 
υδατοαπωθητική επιφάνεια, η οποία προσφέρει μακροχρόνια προστασία και ομορφιά 
που διαρκεί. To AQUACARE δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και δημιουργεί  
ένα τέλειο φινίρισμα με εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο, την υγρασία και τον παγετό.  
Είναι άοσμο, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και περιέχει ειδικά μελετημένα 
φίλτρα UV που προστατεύουν το ξύλο από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Χρήση: Σε εσωτερικές και κυρίως σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Απόδοση: Περίπου 9-12 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 45-60 λεπτά. Επαναβαφή μετά από 2-3 ώρες. 
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συν-θήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8oC. 

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε γυαλιστερό, με γυαλάδα 85% και σε σατινέ, με γυαλάδα 35%.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 88 ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις 
χρωματολογίου MODERN & CLASSIC, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt. / 10 lt.

Αδιάβροχο & υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού 
εξωτερικής χρήσης 
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color creation

668
Modern & classic

628
Modern & classic

Το TEAK OIL της VERNILAC είναι μείγμα από ειδικά επεξεργασμένα φυτικά και 
συνθετικά έλαια. Δεν αλλάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου, ούτε δημιουργεί υμένα 
στην επιφάνειά του. Απορροφάται πλήρως γεμίζοντας τους πόρους, τονώνοντας την 
υφή και τη φυσική ομορφιά του ξύλου, ενώ του επιτρέπει να αναπνέει. Περιέχει κερί 
και φίλτρα UV για να παρέχει επιπλέον προστασία από το νερό, τον ήλιο, την αλμύρα, 
τις λιπαρές ουσίες και τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου 
και βεράντας, πέργκολες, ξύλινες κατασκευές και ξύλινα καταστρώματα σκαφών. Έχει 
μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

Xρήση: Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών κυρίως 
ξύλων όπως τίκ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνής ξύλινης επιφάνειας. Αντικαθιστά  
τα φυσικά έλαια των ξύλων που χάνονται, λόγω της έκθεσης σε εξωτερικές συνθήκες. 

Απόδοση: Περίπου 14-17 m2/L σε σκληρά ξύλα και 11-14 m2/L σε μαλακά ξύλα. 
Η απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως την ποιότητα, την 
απορροφητικότητα και την κατάσταση του ξύλου. 

Επαναβαφή: Εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Μετά 
την εφαρμογή με πινέλο χρειάζεται απαλό σκούπισμα με πανί. Εάν εφαρμοστεί με πανί, 
απλώνεται με παλινδρομικές κινήσεις. Για μαλακά ξύλα ή για ξύλα που εκτίθενται σε 
έντονες καιρικές συνθήκες, συνιστάται ένα δεύτερο πέρασμα με TEAΚ OIL μετά από 
5-6 ώρες. Πολύ αφυδατωμένα – πολυκαιρισμένα ξύλα, που έχουν μείνει απροστάτευτα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστούν 3 ή περισσότερες στρώσεις 
προκειμένου να αποκτήσουν τη αρχική τους όψη. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt.

Συντηρητικό λάδι προστασίας, φρεσκαρίσματος και 
αδιαβροχοποίησης για ΤΕΑΚ και εξωτικά ξύλα.  
Περιέχει ΚΕΡΙ και φίλτρα UV.

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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aqualasur 
aquacare   
Colour shades
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Μαόνι 606

Καρυδιά Σκούρα 608

Μπλε 610

Πράσινο 609

Καρυδιά Μεσσαία 605

Καστανιά 607

Αγριοκερασιά 601

Δρυς 602

Δρυς Χρυσή 603

Καρυδιά 604

Άχρωμο 600

17



675

627
Modern & classic

Modern & classic

Πολυουρεθανικό προστατευτικό λάδι εμποτισμού, εξωτερικής χρήσης για όλα 
τα ξύλινα δάπεδα, εμπλου-τισμένο με φίλτρα UV - φωτοσταθεροποιητές HALS, 
κερί και υδατοαπωθητικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση 
και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του 
ξύλου, εμποδίζει τη διείσδυση του νερού και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά 
του. Προστατεύει από τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες, έχει μεγάλη αντοχή 
στο χλωριωμένο νερό, την υπεριώδη ακτινοβολία, τα χημικά, τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις. 

Χρήση: Για εξωτική (teak, nyatoh, bangkirai, meranti και ipe) και κλιβανισμένη 
ξυλεία.

Απόδοση: Περίπου 14-16 m2/L σε σκληρά ξύλα και 12-14 m2/L σε μαλακά 
ξύλα. Η απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως την ποιότητα, την 
απορροφητικότητα και την κατάσταση του ξύλου.

Εφαρμογή: Για μαλακά ξύλα ή για ξύλα που εκτίθενται σε έντονες καιρικές 
συνθήκες, συνιστάται ένα δεύτερο πέρασμα με DECKING OIL μετά από 
5-6 ώρες. Πολύ αφυδατωμένα – πολυ-καιρισμένα ξύλα, που έχουν μείνει 
απροστάτευτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστούν 3 ή 
περισσότερες στρώσεις προκειμένου να αποκτήσουν την αρχική τους όψη.  

Διαθέσιμες συσκευασίες: 2,5 lt. / 5 lt. / 12 lt. / 25 lt.

Πολυουρεθανικό προστατευτικό λάδι εμποτισμού για 
ξύλα, με φίλτρα UV, φωτοσταθεροποιητές HALS, κερί 
και υδατοαπωθητικά πρόσθετα
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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color creation

614
Modern & classic

673
Modern & classic

Βερνίκι εμποτισμού νερού υψηλής διεισδυ-τικότητας, εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης, για πέτρες και ξύλινα deck. Διακρίνεται για τις 
εξαιρετικές αντοχές του σε λάδια, λίπη και άλλους ρύπους, στις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν ξεφλουδίζει, 
δεν μαδάει και παραμένει διάφανο χωρίς να κιτρινίζει. 

Χρήση: σε ξύλινα πατώματα - deck, φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλάκες 
Καρύστου, μάρμαρο, διακοσμητικά τούβλα, πυρότουβλα, πορόλιθο, 
κεραμίδια και άλλα κεραμικά υλικά, τσιμεντοειδείς πέτρες, ινοπλισμένο 
τσιμέντο κ.λπ.

Απόδοση: Περίπου 6-10 m2/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 10 
λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Στιλπνότητα: Διατίθεται σε ματ.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 2,5 lt / 5 lt.

Bερνίκι εμποτισμού νερού για πέτρες  
& ξύλινα deck

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τo χρωματολόγιο 
Modern & classic 

της Vernilac. 
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698
Modern & classic

680
Modern & classic

Ημιδιάφανες διακοσμητικές βαφές, υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένες για τον 
ομοιόμορφο χρωματισμό ξύλινων επίπλων και διαφόρων ξύλινων αντικειμένων 
εσωτερικού χώρου. Οι Βαφές Τιτανίου έχουν γρήγορο στέγνωμα και καλύπτουν σχεδόν 
όλες τις χρωματικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών ξύλου που υπάρχουν σε 
ένα έπιπλο. Εφαρμόζονται εύκολα και χρωματίζουν ομοιόμορφα την ξύλινη επιφάνεια, 
χωρίς να σκουραίνουν ή να αποκρύπτουν την υφή της. Έχουν εξαιρετική αντοχή στο 
ξεθώριασμα και δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή υποστρωμάτων ή φινιρισμάτων 
πολυουρεθάνης, νιτροκυτταρίνης ή νερού. Οι Βαφές Τιτανίου μπορούν να αναμιχθούν 
μεταξύ τους, επιτρέποντας σε επαγγελματίες (όπως αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
τεχνίτες, κ.λπ.) να δημιουργήσουν τους δικούς τους συνδυασμούς χρωμάτων. Δεν 
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και είναι φιλικές στο χρήστη και το περιβάλλον. Οι Βαφές 
Τιτανίου είναι η λύση στις χρωματικές διαφορές που προκαλούνται από την παρουσία 
δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ειδών ξύλου στο ίδιο έπιπλο ή ξύλινη κατασκευή.

Χρήση: Εσωτερικού χώρου ξύλινα έπιπλα και ξύλινα αντικείμενα.

Απόδοση: 4-6 m2 ανά κιλό περίπου, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου 
και τη μέθοδο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Eπαναβαφή: Στην αφή μετά από 20 λεπτά. Επαναβαφή μετά από 
4-24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι 
επιμηκύνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 88 διαφορετικές αποχρώσεις μέσα από τη συλλογή 
MODERN & CLASSIC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,80 kg. / 2,40 kg.
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τον τόμο 3  

της συλλογής  
Harmony & Style  

της Vernilac. 
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Διαφανείς υδατοδιαλυτές βαφές ξύλου κατάλληλες για το χρωματισμό και τη 
διακόσμηση επίπλων και ξύλινων επιφανειών εσωτερικών χώρων. Περιέχουν 
ειδικές διαφανείς χρωστικές ουσίες που διεισδύουν σε βάθος, χρωματίζοντας τον 
πόρο του ξύλου και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του χωρίς 
να το αγριεύουν και να καλύπτουν τα νερά του. Οι Βαφές Νερού έχουν υψηλή 
απόδοση, μεγάλη χρωστική ικανότητα και γρήγορο στέγνωμα. Εφαρμόζονται 
εύκολα, απλώνουν θαυμάσια και χρωματίζουν ομοιόμορφα την ξύλινη επιφάνεια 
χωρίς να μαυρίζουν τα σόκορα. Έχουν καλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, 
δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή υποστρωμάτων και τελικών βερνικιών 
πολυουρεθάνης ή νίτρου και καλύπτουν μέχρι κάποιο βαθμό τις ανομοιοχρωμίες 
ποαυ υπάρχουν σε διαφορετικά κομμάτια του ιδίου ξύλου. Οι Βαφές Νερού 
αραιώνονται μόνο με την Άχρωμη Νο 300, δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και 
είναι φιλικές στο χρήστη και το περιβάλλον. 

Χρήση: Εσωτερικού χώρου ξύλινα έπιπλα και ξύλινα αντικείμενα. 

Απόδοση: 4-6 m2 ανά λίτρο περίπου, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
ξύλου και τη μέθοδο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 20 λεπτά. Επαναβαφή μετά από 4-24 ώρες. 
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμυκήνονται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5oC. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 182 διαφορετικές αποχρώσεις, από τη συλλογή 
HARMONY & STYLE - μία συλλογή βαφών ξύλου που αποτελείται από 4 τόμους με 
κλασικές, σύγχρονές, μοντέρνες και μεταλλικές αποχρώσεις.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,80 lt./ 4 lt. / 10 lt.
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374
Harmony & style Τόμος 3

350
Harmony & style Τόμος 3
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Gold Edition Τόμος 1

Brown Edition Τόμος 2

Silver Edition Τόμος 3
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Bronze Edition Τόμος 4

Lilac Edition Τόμος 5

Water-based wood stains collection



Ξυλόστοκος νερού κατάλληλος για τη διόρθωση των ελαττωματικών σημείων του ξύλου 
όπως τρύπες, σκασίματα, αρμούς, βαθουλώματα, ρωγμές, σπασίματα καπλαμά κ.λπ. 
Στεγνώνει γρήγορα και σκληρά, τρίβεται εύκολα, δεν σουρώνει και εφαρμόζεται εύκολα 
χωρίς να λεκιάζει την επιφάνεια του ξύλου. Ο ξυλόστοκος STOCOXYL γυαλοχαρτάρεται, 
φρεζάρεται, λιμάρεται, πριονίζεται, πλανιέται, τρυπιέται και τορνίρεται πολύ εύκολα.

Χρήση: Σε τρύπες, αρμούς, βαθουλώματα, σκασίματα και γενικότερα ατέλειες ξύλινων 
επιφανειών.

Απόδοση: Περίπου 2-3 m2 ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένες ξύλινες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Ο στόκος στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Τρίβεται μετά 
από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες  
από 5oC. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 14 αποχρώσεις χρωματολογίου STOCOXYL.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,20 kg.

Ξυλόστοκος νερού 

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
και τον Τόμο 1  
της συλλογής  

Harmony & Style  
της Vernilac. 
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352 1:3
Harmony & style Tόμος 1

G020
color Perfection

1
ΦΥΣΙΚΟ

3
ΟΞΥΑ

4
ΟΡΙΓΓΟΝ

5
ΔΡΥΣ

7
TEAK

8
ΚΕΡΑΣΙΑ

9
ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 

10
ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 

6
ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

2
ΠΕΥΚΟΣ

11
ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

12
ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ

13
ΛΕΥΚΟ

14
ΜΑΥΡΟ

14 αποχρώσεις ξυλόστοκου για κάθε ξύλινη επιφάνεια
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Y066
color Perfection

M071
color Perfection
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Iσχυρό διαβρωτικό κατάλληλο για την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 
νίτρου ή πολυουρεθάνης δύο συστατικών, βερνικοχρωμάτων, λαδομπογιάς, 
πλαστικών χρωμάτων, αυτοκινητοχρωμάτων, χρωμάτων φούρνου, κ.λπ. 

Είναι παχύρευστο, ευκολόχρηστο και δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσής του, το REMOVER δρα άμεσα και αποτελεσματικά αφαιρώντας 
εύκολα και γρήγορα περισσότερες από μία στρώσεις παλαιών χρωμάτων ή 
βερνικιών από ξύλα, μέταλλα, τοίχους, πολυεστέρα, τζάμια, πλακάκια, μάρμαρα, 
cotto, πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσική πέτρα, χωρίς να επηρεάζει ή να 
λεκιάζει τις αρχικές επιφάνειες. 

Χρήση: Σε τοίχους, τζάμια, πλακάκια, μάρμαρα, cotto, φυσικές πέτρες και 
εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί ή πολυεστέρα.

Απόδοση: Περίπου 2-4 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με το πάχος των παλιών 
χρωμάτων ή βερνικιών και την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. 

Χρόνος δράσης: Αφήστε το να επιδράσει τουλάχιστον για 10-15 λεπτά. Για την 
αφαίρεση βερνικιών ή χρωμάτων πολυουρεθάνης 2 συστατικών, ο απαραίτητος 
χρόνος επίδρασης είναι τουλάχιστον 45 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 375 ml. / 750 ml. / 3 lt.

Ισχυρό διαβρωτικό για την αφαίρεση  
χρωμάτων και βερνικιών
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High quality materials
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Ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ, ταχείας πήξης, ιδανική για χρήση στην επιπλοποιΐα 
και τις ξυλουργικές εργασίες. Είναι διάφανη, παχύρευστη και εφαρμόζεται σε 
εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, χωρίς να λεκιάζει ή να 
προκαλεί στίγματα. Στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή συγκολλητική δύναμη και 
διακρίνεται για τις αντοχές της στους κραδασμούς, τα κτυπήματα, την παλαίωση 
και τον εφελκυσμό. Η ATLACOLL 45 είναι άοσμη, έχει καλή ελαστικότητα και είναι 
ιδανική για σκληρά και μαλακά ξύλα, καπλαμάδες, νοβοπάν και MDF. Είναι επίσης 
κατάλληλη και για συγκολλήσεις φελιζόλ, γυψοσανίδας, φελλού, χαρτονιών, 
χαρτιών, φορμάικας, αμιαντοτσιμέντου, κ.λπ.

Χρήση: Σε ξύλινες κατασκευές, συνδέσεις, εγκοπές και αρμούς. Ιδανική για 
όλους τους τύπους σκληρού και μαλακού ξύλου, νοβοπάν, μελαμίνη, κόντρα 
πλακέ, καπλαμά, MDF. Επίσης, κατάλληλη για φελιζόλ, γυψοσανίδα, χαρτί, 
χαρτόνι, φελλό, χαρτοκιβώτια, φορμάικα, κ.λπ.

Κατανάλωση: 80-180 gr./m2, ανάλογα με το είδος του ξύλου και τον τύπο των 
ενώσεων ή συγκολλήσεων.

Στέγνωμα: Η συγκόλληση επιτυγχάνεται εντός 30-40 λεπτών, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του χώρου. Μετά από 24 ώρες περίπου, η 
συγκόλληση έχει ολοκληρωθεί και η κόλλα έχει αποκτήσει την πλήρη αντοχή της. 
Η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
του χρόνου στεγνώματος. Η υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
8-10% κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

Απόχρωση: Διατίθεται σε λευκή και μετατρέπεται σε διάφανη όταν στεγνώσει.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,20 Kg. / 0,50 Kg. / 0,75 Kg. / 1 Kg. / 5 Kg. / 20 Kg.

D2
EN 204/205

Κρυσταλιζέ ρευστή κόλλα για εσωτερική χρήση
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Ισχυρή ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ, ταχείας πήξης, ιδανική για χρήση στην επιπλοποιϊα και 
τις ξυλουργικές εργασίες. Είναι άοσμη, διάφανη, ελαστική και εφαρμόζεται σε όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, χωρίς να λεκιάζει ή να προκαλεί στίγματα. 
Έχει πολύ ισχυρή συγκολλητική δύναμη και διακρίνεται για τις εξαιρετικές αντοχές της 
στις υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 120οC περίπου), τους κραδασμούς, τα κτυπήματα, 
την παλαίωση, τον εφελκυσμό και την υγρασία. Η ATLACOLL 04 EXPRESS είναι 
ταχυστέγνωτη και ιδανική για συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων, καπλαμάδων, 
νοβοπάν, MDF. Είναι επίσης κατάλληλη και για συγκολλήσεις φελιζόλ, γυψοσανίδας, 
φελλού, χαρτονιών, χαρτιών, φορμάικας, αμιαντοτσιμέντου, κ.λπ. 

Χρήση: Σε όλους τους τύπους σκληρού και μαλακού ξύλου, νοβοπάν, μελαμίνη, 
κόντρα πλακέ, καπλαμά, MDF. Σε ξύλινες κατασκευές, συνδέσεις, εγκοπές και αρμούς. 
Επίσης, κατάλληλη για φελιζόλ, γυψοσανίδα, χαρτί, χαρτόνι, φελλό, χαρτοκιβώτια, 
φορμάικα, κ.λπ.

Κατανάλωση: 140-200 gr./m2, ανάλογα με το είδος του ξύλου και τον τύπο των 
ενώσεων ή συγκολλήσεων.

Στέγνωμα: Η συγκόλληση επιτυγχάνεται εντός 15-25 λεπτών, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του χώρου. Μετά από 24 ώρες περίπου, η 
συγκόλληση έχει ολοκληρωθεί και η κόλλα έχει αποκτήσει την πλήρη αντοχή της

Η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
χρόνου στεγνώματος. Η υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8-10% 
κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

Απόχρωση: Διατίθεται σε λευκή και μετατρέπεται σε διάφανη όταν στεγνώσει.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5 Kg./ 20 Kg.

Ισχυρή ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ, ταχείας πήξης 
εσωτερικής χρήσης

D2
EN 204/205
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Υψηλής ποιότητας, αδιάβροχη ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ, ταχείας πήξης, με εξαιρετική 
αντοχή στην υγρασία, ειδική για συγκολλήσεις ξυλοκατασκευών εξωτερικής χρήσης 
που είναι εκτεθειμένες σε υγρασία, βροχή, παγετό και γενικότερα σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες. Είναι διάφανη, παχύρευστη και εφαρμόζεται σε κάθετες ή οριζόντιες 
επιφάνειες, χωρίς να λεκιάζει ή να προκαλεί στίγματα. Στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή 
συγκολλητική δύναμη και διακρίνεται για τις εξαιρετικές αντοχές της στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, τη βροχή, την υγρασία, τον παγετό, τους κραδασμούς, τα κτυπήματα, 
τον εφελκυσμό, την παλαίωση και τη γήρανση. Η ATLACOLL 05 είναι άοσμη, μη τοξική, 
αντιαλεργική, έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι ιδανική για συγκολλήσεις μασίφ 
ξυλείας, σκληρής ή μαλακής, νοβοπάν, MDF, φορμάικας, κ.λπ.

Χρήση: Σε όλες τις ξύλινες κατασκευές εξωτερικών χώρων (πόρτες, παράθυρα, 
κουφώματα, δοκάρια, κάγκελα, φράχτες, πέργκολες, έπιπλα κήπου, κ.λπ.), που είναι 
εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες - υγρασία, βροχή, χιόνι, παγετός, υπεριώδης 
ακτινοβολία, κ.λπ.

Κατανάλωση: 80-150 gr./m2, ανάλογα με το είδος του ξύλου και τον τύπο των 
ενώσεων ή συγκολλήσεων.

Στέγνωμα: Η συγκόλληση επιτυγχάνεται εντός 3-5 ωρών, ανάλογα με τη θερμοκρασία 
και τη σχετική υγρασία του χώρου. Μετά από 24 ώρες περίπου, η συγκόλληση έχει 
αποκτήσει την πλήρη αντοχή της. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 5°C κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής και του χρόνου στεγνώματος. Η υγρασία της επιφάνειας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 8-10% κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

Απόχρωση: Διατίθεται σε λευκή και μετατρέπεται σε διάφανη όταν στεγνώσει.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,75 Kg. / 5 Kg. / 20 Kg. 

Αδιάβροχη κρυσταλιζέ ρευστή κόλλα 
εξωτερικής χρήσης
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differently...

VERNILAC  S.A.
27 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών

19600 Μάνδρα, Αττικής

Τ: 210 5556 696-7, F: 210 5556 610

www.vernilac.gr

e-mail:sales@vernilac.gr   
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Η VERNILAC Α.Ε. ιδρύθηκε το 1960 και για περισσότερα 
από 50 χρόνια έχει αφιερωθεί στην παραγωγή 
επιστρώσεων υψηλής ποιότητας και έχει δημιουργήσει 
φήμη για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, σχεδιασμένων  
ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις  
των βιομηχανιών, αρχιτεκτόνων και επαγγελματιών της 
οικοδομής.

Σήμερα η VERNILAC Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς χρωμάτων & βερνικιών στην ΕΛΛΑΔΑ και 
το εμπορικό της σήμα έχει ταυτιστεί με προϊόντα υψηλής 
ποιότητας.

high
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

L023
color Perfection

H141
color Perfection
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Το SUPERPAL CLASSIC είναι διακοσμητικό πλαστικό χρώμα, εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης, που διακρίνεται για τη μεγάλη του καλυπτικότητα, 
την υψηλή του λευκότητα και τις ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις του. 
Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, 
ξύλα, γυψοσανίδα, νοβοπάν και σχηματίζει μία λεία και βελούδινη ματ 
επιφάνεια με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, τα απορρυπαντικά και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το SUPERPAL CLASSIC συνδυάζει ευκολία 
εφαρμογής, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα, ενώ ταυτόχρονα 
εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Χρήση: Σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, 
ξύλο, γυψοσανίδα, νοβοπάν, κ.λπ. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες 
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR 
CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 200 gr. / 500 gr. / 1 kg. / 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

4



Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη  βεντάλια  

Color Perfection και  
το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 

Οικολογικό πλαστικό χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. 
Είναι πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος 
(ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού 
Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ειδική σύνθεση του SUPERPAL ECO, καθιστά 
το προϊόν φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον γιατί είναι άοσμο και δεν περιέχει 
επικίνδυνες ουσίες όπως αμμωνία, βαρέα μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
ελεύθερη φορμαλδεΰδη ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Διακρίνεται για τις 
εξαιρετικές αντοχές του στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300) και τις δυσμενείς ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, τη μεγάλη του καλυπτικότητα, την υψηλή του απόδοση αλλά και την 
ασυναγώνιστη λευκότητα και φωτεινότητά του. Το SUPERPAL ECO συνδυάζει θαυμάσιο 
άπλωμα, ευκολία εφαρμογής, γρήγορο στέγνωμα, ισχυρή πρόσφυση, ενώ ταυτόχρονα 
εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Χρήση: Σε παλιές και νέες εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, 
σπατουλαριστά, κ.ά. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. 
Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται  
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Το λευκό μπορεί να χρωματιστεί μόνο με τις 
κατάλληλες APEO free & VOC free  χρωστικές, σε πλούσια γκάμα παλ αποχρώσεων. 
Οι βάσεις του SUPERPAL ECO χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του 
Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
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color Creations

M056
color Perfection
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F15
color Creations

G12
color Creations

Πλαστικό οικολογικό χρώμα, εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. 
Με ειδικές αντιβακτηριακές και μυκητοκτόνες ουσίες στη σύνθεσή του, εμποδίζει 
τη δημιουργία μούχλας και την εμφάνιση βακτηρίων στην επιφάνεια του χρώματος. 
Ενδείκνυται για εφαρμογή σε χώρους με έντονη υγρασία, υδρατμούς, αλλά και σε χώρους 
με ανεπαρκή αερισμό ή/και φυσικό φωτισμό, όπως κουζίνες, μπάνια, wc, αποθήκες, 
υπόγεια, βιομηχανίες τροφίμων, στεγνοκαθαριστήρια, κ.λ.π. Είναι πιστοποιημένο από το 
Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας, σύμφωνα με 
τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Η σύνθεση του SUPERPAL ECO KITCHEN & BATHROOM, καθιστά το προϊόν φιλικό στο 
χρήστη και το περιβάλλον γιατί είναι άοσμο και δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως 
αμμωνία, βαρέα μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεϋδη 
ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Διακρίνεται για τη μεγάλη του καλυπτικότητα, 
την υψηλή του λευκότητα, το θαυμάσιο - ομοιόμορφο άπλωμά του, αλλά και για τις 
εξαιρετικές αντοχές του στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300). Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, 
γρήγορο στέγνωμα, ισχυρή πρόσφυση, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη της 
φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Χρήση: Σε παλιές και νέες εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο ή 
σπατουλαριστά και γενικότερα σε κάθε οικοδομική επιφάνεια, επιρρεπή στη δημιουργία 
μούχλας.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6504-1, σε κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. 
Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Το λευκό μπορεί να χρωματιστεί μόνο με τις  
κατάλληλες APEO free & VOC free χρωστικές, σε πλούσια γκάμα παλ αποχρώσεων. Οι βάσεις 
του SUPERPAL ECO KITCHEN & BATHROOM χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις,  
μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Οικολογικό αντιβακτηριακό πλαστικό χρώμα

ki
tc
he

n 
&
 b
at
hr
o
o
m

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 
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Οικολογικό πλαστικό χρώμα πολυτελείας, υψηλής ποιότητας, με βελούδινη 
- σατινέ εμφάνιση, κατάλληλο για εσωτερική χρήση που διακρίνεται για το 
θαυμάσιο και ομοιόμορφο άπλωμά του αλλά και για τις εξαιρετικές αντοχές του 
στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300 - κλάση 1), τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Είναι πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής 
Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαικής Ενωσης. Η σύνθεση 
του SUPERPAL ECO VELVET FINISH, καθιστά το προϊόν φιλικό στο χρήστη και το 
περιβάλλον γιατί είναι άοσμο και δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως αμμωνία, 
βαρέα μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεϋδη ή 
αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική 
λευκότητα, ισχυρή πρόσφυση και συνδυάζει ευκολία εφαρμογής με γρήγορο 
στέγνωμα. Το SUPERPAL ECO VELVET FINISH σχηματίζει μία σατινέ βελούδινη 
επιφάνεια που χαρίζει μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί, ενώ 
ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας. 
Χρήση: Σε νέες ή παλιές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, 
σπατουλαριστά, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ξύλο, κ.λπ.
Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6504-1, σε 
κατάλληλα  προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. 
Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Το λευκό μπορεί να χρωματιστεί μόνο 
με τις κατάλληλες APEO free & VOC free  χρωστικές, σε πλούσια γκάμα παλ 
αποχρώσεων. Οι βάσεις του SUPERPAL ECO VELVET FINISH χρωματίζονται σε 
απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC.
Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Οικολογικό σατινέ πλαστικό χρώμα
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection και  
το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 
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V007
color Perfection

E18
color Creations
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VC  6002
color Combinations

H075
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection και 
το χρωματολόγιο 

συνδυασμών  
Color Combinations 

της Vernilac. 

Το NOVOPAL είναι ένα άοσμο διακοσμητικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης, μεγάλης καλυπτικότητας, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ακρυλικές ρητίνες, με μεγάλη αντοχή. Διακρίνεται για την υψηλή του 
λευκότητα και τις ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις του. Εφαρμόζεται σε κάθε 
είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, ξύλα, νοβοπάν, 
κ.λπ. και σχηματίζει μια λεία και βελούδινη ματ επιφάνεια με πολύ καλές αντοχές στο 
πλύσιμο, τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το NOVOPAL παρέχει 
ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα, ενώ ταυτόχρονα, χάρη στην ειδική του 
ρεολογία, παρουσιάζει εξαιρετική ευκολία εφαρμογής. Το NOVOPAL εμποδίζει την 
ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Χρήση: Σε κατοικίες και εμπορικές εφαρμογές όπου απαιτείται ένα ματ φινίρισμα 
υψηλών προδιαγραφών. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδα, τούβλο, σπατουλαριστά, αμιαντoτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. Είναι ιδανικό 
προϊόν για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται εξαιρετικές αντοχές, μακροχρόνια 
προστασία και αναλλοίωτες αποχρώσεις στο πέρασμα του χρόνου. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία). Εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8°C.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, 
μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 9 lt.

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για επαγγελματίες

8



Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη  βεντάλια  

Color Perfection και  
το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 

Οικονομικό πλαστικό χρώμα, με μεγάλη καλυπτική ικανότητα, κατάλληλο για 
την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται εύκολα και 
γρήγορα σε οποιαδήποτε νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλο, 
ξύλο, γυψοσανίδα, προσφέροντας μία λεία και ομοιόμορφη ματ επιφάνεια. 
Το DUROPAL συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση και ευκολία 
εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την 
εξάπλωση της φλόγας. 

Χρήση: Σε εσωτερικούς τοίχους από σοβά, μπετόν, τούβλο, ξύλο, 
γυψοσανίδα, κ.λπ. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Tο χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα.  
Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DUROPAL χρωματίζονται 
σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας 
Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 9 lt. / 15 lt.

Επαγγελματικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

d
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E5
color Creations

M029
color Perfection
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K143
color Perfection

S125
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Οικονομικό πλαστικό χρώμα, υψηλής ποιότητας, με μεγάλη καλυπτική ικανότητα, 
κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Είναι 
πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος 
(ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής 
Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ειδική σύνθεση του DUROPAL 
ECO, καθιστά το προϊόν φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον γιατί είναι άοσμο 
και δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως αμμωνία, βαρέα μέταλλα, αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΰδη ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. 
Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει 
μία λεία και ομοιόμορφη ματ επιφάνεια. Το DUROPAL ECO συνδυάζει υψηλή 
απόδοση, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ 
ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας. 
Χρήση: Σε νέες ή παλιές εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, 
γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.ά.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6504-1, σε 
κατάλληλα  προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. 
Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Το λευκό μπορεί να χρωματιστεί μόνο με τις 
κατάλληλες APEO free & VOC free  χρωστικές, σε πλούσια γκάμα παλ αποχρώσεων. 
Οι βάσεις του DUROPAL ECO χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω 
του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 9 lt.

Οικολογικό πλαστικό χρώμα για επαγγελματίες
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L130
color Perfection

L075
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Το DECOPAL είναι ένα οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης, 
κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών όπως 
τοίχοι, ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια. Αποτελεί την πλεον οικονομική 
λύση, για χώρους που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως 
μεγάλα δημόσια έργα, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια. 
Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε νέα ή παλιά επιφάνεια 
από σοβά, μπετόν, τούβλο, ξύλο, γυψοσανίδα, προσφέροντας μία όμορφη 
λεία ματ επιφάνεια. Το DECOPAL συνδυάζει μεγάλη λευκότητα, υψηλή 
καλυπτικότητα, απόδοση, ευκολία εφαρμογής και πολύ καλό άπλωμα.

Χρήση: Σε νέες ή παλιές εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδα, κ.ά.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα  
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 
λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DECOPAL χρωματίζονται 
σε απεριόριστες ανοικτές και σκούρες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt. / 15 lt.

Πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης
κατάλληλο για συχνό βάψιμο εσωτερικών χώρων
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H005
color Perfection

M059
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

m
eg

ap
la
st

Το MEGAPLAST είναι ένα οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης, 
κατάλληλο για εσωτερική χρήση σε τοίχους, ταβάνια και κοινόχρηστους χώρους 
γενικά. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε νέα ή παλιά επιφάνεια 
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τούβλο, ξύλο, προσφέροντας μία ομοιόμορφη 
ματ επιφάνεια. Το MEGAPLAST συνδυάζει λευκότητα, καλυπτικότητα, απόδοση, 
καλό άπλωμα και ευκολία εφαρμογής.

Χρήση: σε επιφάνειες όπου δεν έχουμε απαιτήσεις πλυσίματος, και σε χώρους 
που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως: κλιμακοστάσια, 
υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, εργοστάσια, σχολεία, δημόσια κτίρια και μεγάλα 
δημόσια έργα. 

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt. ανά στρώση, σε κατάλληλα  προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. 
Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία -υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt.

Οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης  
για τοίχους και ταβάνια
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Ανάγλυφο επίχρισμα

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Το RELIEF είναι ανάγλυφο επίχρισμα, κατάλληλο για την προστασία και 
διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από μπετόν, τούβλα, 
αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, 
κ.λπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλες αντοχές σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (βροχή, παγετός, καυσαέρια, ηλιακή ακτινοβολία) και καλύπτει 
απόλυτα τυχόν μικροατέλειες των επιφανειών.

Χρήση: Σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, 
μαρμαροκονία, νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, κ.λπ.

Απόδοση: Περίπου 1-2 m2 ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένη 
επιφάνεια, ανάλογα με την επιθυμητή μορφή του επιχρίσματος (λιγότερο  
ή περισσότερο αδρή επιφάνεια).

Στέγνωμα: Στην αφή σε 2-6 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε  
την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 8οC.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται, χρησιμοποιώντας τις 8 
βασικές αποχρώσεις πλαστικών χρωμάτων SUPERPAL της VERNILAC.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5 kg. / 15 kg.

re
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F141
color Perfection

K133
color Perfection
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N5
color Creations

K058
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη  βεντάλια  

Color Perfection  
και το χρωματολόγιο 

Color Creations  
της Vernilac. 

g
el

Λευκό υδατοδιαλυτό επίχρισμα σε μορφή GEL, κατάλληλο για χρήση σε ταβάνια, 
κλιμακοστάσια, αποθήκες, υπόγεια και γενικότερα σε κάθε εσωτερική οικοδομική 
επιφάνεια που δεν απαιτούνται αντοχές στο πλύσιμο, το λέκιασμα και την απορρόφηση 
ρύπων. Σε αντίθεση με τα κοινά υδροχρώματα, το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL δεν λερώνει 
– ασπρίζει, οτιδήποτε έρθει σε επαφή με τη βαμμένη επιφάνεια. H προηγμένη GEL 
σύνθεσή του, εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και ελεγχόμενη ρεολογία, με αποτέλεσμα το 
υδρόχρωμα να μην πιτσιλάει ή τρέχει κατά τη διάρκεια εφαρμογής, να απλώνει θαυμάσια 
και να σχηματίζει μία λεία, βελούδινη ματ επιφάνεια. Tο ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL VERNILAC 
αφήνει ανοικτούς τους πόρους της επιφάνειας, με αποτέλεσμα οι τοίχοι να «αναπνέουν» 
ελεύθερα και να αποτρέπεται η συμπύκνωση υδρατμών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
αποδίδει ικανοποιητικά, δουλεύεται εύκολα και δημιουργεί λαμπερές λευκές ή φωτεινές 
παλ χρωματιστές επιφάνειες. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και αποτελεί την πλέον 
αξιόπιστη και φθηνή λύση για την επαναβαφή τοίχων και ταβανιών, ήδη βαμμένων με 
υδροχρώματα, κόλλες ή ασβέστη. Στεγνώνει γρήγορα και είναι αποτελεσματικότερο  
από τις κοινές κόλλες με στόκο και τσίγκο. Eίναι άοσμο και φιλικό στο περιβάλλον.

Χρήση: Σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες με υδρόχρωμα, κόλλα ή ασβέστη  
σε καλή κατάσταση.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m2/lt. σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα  
με την απορροφητικότητά τους. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία- υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Χρωματίζεται με την χρήση των βασικών  
αποχρώσεων SUPERPAL ή μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων  
COLOR CREATIONS της VERNILAC, σε πλούσια γκάμα παλ αποχρώσεων.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 9 lt. / 15 lt.

Υδρόχρωμα υψηλής καλυπτικότητας  
σε μορφή GEL
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection και 
το χρωματολόγιο 

συνδυασμών  
Color Combinations 

της Vernilac. 

Άοσμο, διαφανές αστάρι νερού, ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για την 
προετοιμασία τοίχων, σπατουλαριστών επιφανειών, καθώς και επιφανειών από 
γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλο, σοβά ή ΜDF. Είναι εξαιρετικά ελαστικό, έχει μεγάλη 
διεισδυτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και αποτελεί ιδανικό προϊόν για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους που κατοικούνται ή 
δεν αερίζονται επαρκώς. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του διεισδύει σε βάθος, 
μονώνοντας και ισχυροποιώντας ταυτόχρονα πορώδεις επιφάνειες, καθώς και 
επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητος επιχρίσματα. Το 
VERADUR CLASSIC δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφανείας 
και του χρώματος και εξασφαλίζει μία “χορτασμένη” επιφάνεια, εξοικονομώντας 
σημαντική ποσότητα στο τελικό χρώμα. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια 
και εξασφαλίζει καλύτερo άπλωμα και πρόσφυση στο τελικό χρώμα. Είναι φιλικό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Χρήση: Σε τοίχους και νέες ή παλιές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, 
νοβοπάν, MDF, καθώς και σε σπατουλαριστές ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες 
με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητος επιχρίσματα.

Απόδοση: 16-20 m2 ανά λίτρο, ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 4-5 ώρες.  
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμυκήνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 10οC.

Αποχρώσεις: Διάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 lt. / 5 lt.

Άοσμο αστάρι νερού ακρυλικής βάσεως
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color Combinations

S114
color Perfection

Ημιδιάφανο αστάρι νερού, 100% ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για εξωτερική και 
εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό αστάρι σε πορώδη υποστρώματα, 
όπως μπετόν, σοβάς, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, σπατουλαριστά, 
κ.ά. προκειμένου να σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες και να δημιουργεί 
τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές πλαστικών και ακρυλικών 
χρωμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών και διαφόρων κονιαμάτων, όπως: 
κόλλες πλακιδίων, ελαστικά κονιάματα, ακρυλικοί σοβάδες, κ.ά. Λόγω της υψηλής 
διεισδυτικότητάς του εισχωρεί σε βάθος και αγκυρώνει στους πόρους του 
υποστρώματος εξασφαλίζοντας ισχυρή συγκόλληση μεταξύ αυτού και του χρώματος 
ή του κονιάματος που πρόκειται να εφαρμοστεί. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει 
θαυμάσια, δεν πιτσιλάει και συνδυάζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα, 
υψηλή διεισδυτικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Έχει χαμηλή οσμή, πολύ 
μεγάλη απόδοση, διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο 
τελικό χρώμα. Είναι προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.  

Χρήση: Σε καινούργιες ή παλιές, εξωτερικές και εσωτερικές, πορώδεις επιφάνειες από 
μπετό, σοβά, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, σπατουλαριστά, τσιμεντοκονία, 
μαρμαροκονία, ασβεστοκονία, κ.ά. 

Απόδοση: Περίπου 15-20 m2 ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής 
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε ημιδιάφανο.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

100% ακρυλικό αστάρι γενικής χρήσης

a
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection και 
το χρωματολόγιο 

συνδυασμών  
Color Combinations 

της Vernilac. 
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Μικρονιζέ αστάρι νερού, 100% ακρυλικό, με μεγάλη διεισδυτικότητα, ισχυρή πρόσφυση 
και εξαιρετική ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο για το αστάρωμα τοίχων και καινούργιων 
επιφανειών από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλα, ΜDF και σπατουλαριστές 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η ειδικά 
μελετημένη μικροσκοπική σύνθεσή του, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, του 
επιτρέπει να διεισδύει με ευκολία σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να ισχυροποιεί και 
να μονώνει ταυτόχρονα, πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, 
κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER μπορεί 
να χρωματιστεί ελαφρώς, προκειμένου ο χρήστης να διακρίνει με ευκολία τα σημεία 
του τοίχου στα οποία δεν έχει ασταρώσει. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER 
δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφανείας και του χρώματος και 
εξασφαλίζει μία «χορτασμένη» επιφάνεια, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα στο 
τελικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση και θαυμάσιο 
άπλωμα στο τελικό χρώμα. Είναι σχεδόν άοσμο και συνιστάται για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται ή δεν 
αερίζονται επαρκώς. Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.

Απόδοση: 10-15 m2  ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Αποχρώσεις: Διαφανές - γαλακτόχρωμο. Μπορεί να χρωματιστεί αποκλειστικά 
με το σύστημα δημιουργίας αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC για 
αποτελεσματικότερο έλεγχο της ασταρωμένης επιφάνειας.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού  
με νανοσωματίδια
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VC 2003
color Combinations

X155
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection και 
το χρωματολόγιο 

συνδυασμών Color 
Combinations  

της Vernilac. 

Λευκό, υπερκαλυπτικό, μονωτικό υπόστρωμα νερού, ειδικά σχεδιασμένο για να μονώνει 
και να καλύπτει μαυρίλες, κιτρινίλες, καυσαέρια και λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, 
μούχλα, καφέ, χυμούς, υδροδιαλυτούς μαρκαδόρους και άλλους ρύπους. Έχει μεγάλη 
καλυπτική ικανότητα, υψηλή απόδοση, γρήγορο στέγνωμα και εφαρμόζεται σε όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο 
άπλωμα και τέλειο φινίρισμα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η χρήση του 
VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο προετοιμασίας όλων 
των λεκιασμένων οικοδομικών επιφανειών γιατί χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του 
εξασφαλίζει τη μόνωση υδροδιαλυτών ρύπων εμποδίζοντάς τους να μεταναστεύσουν 
στην επιφάνεια του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την απορροφητικότητα 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας την υψηλή διαπνοή τους. Με ειδικές 
ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας στη σύνθεσή του, το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK 
αντιστέκεται στην έντονη αλκαλικότητα των επιφανειών όπως φρέσκο μπετόν, καινούργιοι 
σοβάδες, σπατουλαριστοί τοίχοι, κ.ά. Χάρη στη μοναδική υπερκαλυπτική ικανότητά του, 
λειτουργεί άψογα και ως ενδιάμεση στρώση, για το πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές 
αποχρώσεις, μειώνοντας τα επιπλέον «χέρια» που θα απαιτούνταν σε τελικό χρώμα. Δεν 
περιέχει  αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμο.

Απόδοση: 10-12 m2  ανά λίτρο, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. 
Επαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες η επαναβαφή 
συνιστάται να γίνεται μετά από 24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την 
εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10οC. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 750 ml. / 3 lt. / 10 lt.

Υπερκαλυπτικό - Αντιαλκαλικό - Μονωτικό 
υπόστρωμα λεκέδων, ακρυλικής βάσης
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Η036
color Perfection

L087
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Λευκό ακρυλικό αστάρι νερού, εσωτερικής χρήσης ιδανικό για γυψοσανίδες. 
Λειτουργεί ως άριστο γεμιστικό, δημιουργώντας ένα ομοιογενές και επίπεδο 
υπόστρωμα το οποίο εξομοιώνει όλες τις διαφορές απορροφητικότητας των 
ανόμοιων υλικών, όπως το χαρτί της γυψοσανίδας, το στόκο γυψοσανίδας, 
το σοβά, το μπετόν κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζει άψογο φινίρισμα 
στο τελικό χρώμα από το πρώτο κιόλας χέρι, ενισχύοντας παράλληλα 
την πρόσφυσή του σε όλους τους τύπους των διαφορετικών επιφανειών. 
Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει και τρίβεται χωρίς να στομώνει το 
γυαλόχαρτο. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε αστάρι ή χρώμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο του 
VERADUR PB-PRIMER.

Απόδοση: Περίπου 12-14 m²/lt.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε  
30-60 λεπτά. Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος 
και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία-υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε 
ανοικτόχρωμες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας  
Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC. 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 3 lt. / 10 lt.

Γεμιστικό αστάρι γυψοσανίδων
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Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη  βεντάλια  

Color Perfection και  
το χρωματολόγιο  

Color Creations  
της Vernilac. 

Eίναι άοσμο, μη τοξικό μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού, κατάλληλο για την 
απολύμανση, τον καθαρισμό και την προστασία επιφανειών από μούχλα, 
βακτήρια, μικροοργανισμούς και άλγη. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες που έχουν προσβληθεί από μούχλα, αλλά και για την 
πρόληψη και αποτροπή δημιουργίας μούχλας σε βαμμένες επιφάνειες εσωτερικών 
χώρων με έντονα προβλήματα υγρασίας. Το FUNGICIDE CLEANER είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό και για τον καθαρισμό εξωτερικών επιφανειών (τοίχοι, πέτρες, 
τούβλα, πισίνες, κ.λπ.) από τις πρασινίλες που δημιουργούν τα άλγη. Επίσης, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την απολύμανση από μικροοργανισμούς και 
βακτήρια, αλλά και για τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής σε κουζίνες, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, βιομηχανίες τροφίμων, κ.λπ.

Χρήση: Σε επιφάνειες που έχουν προσβληθεί από μούχλα. Σε παραθαλάσσιες 
περιοχές, εξοχικές κατοικίες και επιφάνειες με έντονα προβλήματα υγρασίας. Σε 
κουζίνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και βιομηχανίες τροφίμων για απολύμανση, αλλά και 
για τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής.

Απόδοση: 16 - 20 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Για την καταπολέμηση της μούχλας σε επιφάνειες που 
έχουν προσβληθεί από αυτήν, εφαρμόστε το δίχως αραίωση με πανί ή σφουγγάρι 
και αφήστε το να επιδράσει τουλάχιστον για 24 ώρες. Μετά την πάροδο 24 ωρών, 
καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό, αφήστε 
τη να στεγνώσει πλήρως και βάψτε μετά από 1-2 ώρες. Για την πρόληψη κατά της 
δημιουργίας μούχλας σε χώρους με έντονη υγρασία, αλλά και για τη μακροχρόνια 
προστασία των βαμμένων επιφανειών από μύκητες, βακτήρια, μικροοργανισμούς και 
άλγη, εφαρμόστε το FUNGICIDE CLEANER αναραίωτο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1 lt. 

Ειδικό καθαριστικό κατά της μούχλας
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Χ165
color Perfection

L081
color Perfection

Οι αποχρώσεις 
είναι ενδεικτικές. 

Για τις πραγματικές 
αποχρώσεις 

συμβουλευτείτε  
τη βεντάλια  

Color Perfection  
της Vernilac. 

Λεύκος, οικοδομικός στόκος νερού, ακρυλικής βάσεως, κατάλληλος για το 
στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, 
καθώς και ξύλινων επιφανειών. Είναι γεμιστικός, δουλεύεται μαλακά, στρώνει 
θαυμάσια και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου. Έχει εξαιρετικές 
αντοχές στην υγρασία, πολύ καλή πλαστικότητα και στεγνώνει γρήγορα, χωρίς 
να σκάει. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, τρίβεται εύκολα και δίνει μία 
λεία και ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι κατάλληλος για εξωτερική 
και εσωτερική χρήση.

Χρήση: Εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, 
καθώς και ξύλινες επιφάνειες.

Απόδοση: 2-3m2 ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. 

Στέγνωμα - Επαναβαφή: Στην αφή 1 ώρα. Τρίψιμο μετά από 3 ώρες, με 
κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται. 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 400 gr. / 800 gr. / 5 kg.

Ακρυλικός οικοδομικός στόκος
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VERNILAC  A.E. 
27 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών

19600 Μάνδρα, Αττικής

Τ: 210 5556 696-7, F: 210 5556 610

www.vernilac.gr

e-mail:sales@vernilac.gr   
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