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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To VIVEPOOL είναι εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο
συστατικών για πισίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση,
ελαστικότητα, υψηλή γυαλάδα και σκληρότητα και
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές. Είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χημικά, νερό, θαλασσινό νερό
και αντηλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση και οι
μεγάλες του αντοχές στα χημικά χλωρίωσης το
καθιστούν ιδανικό χρώμα για πισίνες. Συνδυάζεται με
το εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών VIVEPOX
PRIMER 100 της Vivechrom.

Ισχυρή πρόσφυση
Μεγάλη αντοχή στις τριβές & στο χλώριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Χρώμα δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών
Σχέση ανάμιξης: Α / Β = 4/1 κ.ο.
Χρόνος ζωής μίγματος: 6 ώρες στους 20°C , 4 ώρες στους 40°C.
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless
Ειδικό βάρος Μίγματος: 1,30±0,02 gr/cm3 (ISO 2811) (Α: Θαλασσί 1,40±0,02 Α: Λευκό 1,39±0,02
B:0,93±0,02 gr/cm3 )
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση
Απόδοση: Περίπου 12 m²/ Lt, ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 37 μm, στις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες
Στέγνωμα: Στην αφή σε περίπου 2 ώρες στους 25oC και 50% σχετική υγρασία, πλήρης σκλήρυνση σε 10
ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Χρόνος επαναβαφής: Ελάχιστος: 8 ώρες, μέγιστος: 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Αποχρώσεις: Θαλασσί, λευκό
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία
Α/ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών: 500 gr/l (2010).
Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο 497 g/l ΠΟΕ.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά ή χρώματα σε κακή
κατάσταση, σκόνες, λάδια και άλατα.
Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάφονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την
κατασκευή τους.
Επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται πλήρως με διαλυτικά ή
μηχανικά μέσα, ενώ χρώματα δύο συστατικών και γενικά λείες επιφάνειες να τρίβονται επιμελώς.
Μύκητες και άλγη καθαρίζονται με ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της Vivechrom.
Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να
δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ






Έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμόστε ένα χέρι του υποστρώματος VIVEPOX PRIMER 100 και μετά από 8 ώρες το VIVEPOOL.
Αναμείξτε τα δύο συστατικά του VIVEPOOL, αφού έχετε ανακατέψει πολύ καλά κάθε ένα ξεχωριστά,
και αναδεύστε μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.
Μετά από 30 λεπτά εφαρμόστε ένα χέρι VIVEPOOL και αφού στεγνώσει καλά εφαρμόστε 1-2 χέρια
σύμφωνα με τους συνιστώμενους χρόνους επαναβαφής. Το χρώμα αποκτά τις τελικές του ιδιότητες 710 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.
Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10 οC έως 35οC. Να
αποφεύγεται η έντονη υπερχλωρίωση και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης του προμηθευτή
των χημικών χλωρίωσης για την συντήρηση του νερού της πισίνας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους ● Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Α/8759 της Vivechrom.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
VIVEPOOL ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Προϊόν αντίδρασης: Δις-φαινολο-Α (επιχλωρυδρίνη) και εποξειδικής
ρητίνης ● Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη ● Προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος ● Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση ● Mακριά
από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή
την ετικέτα ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
και το πρόσωπο ● Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό
ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ● Σε περίπτωση επαφής
με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή ● Μην
αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα ● Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο ●
Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες ● Μην καπνίζετε ●
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Να
διατηρείται δροσερό ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ● Διάθεση του περιεχομένου και
του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

VIVEPOOL ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών & 2,4,6-τρις(διμεθυλαμινομεθυλο)φαινόλη ●
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό ● Προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος ● Mακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το
δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα ● Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με
τα ρούχα ● Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με
ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ● Σε περίπτωση επαφής με τα
μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή ● Μην αναπνέετε
ατμούς / εκνεφώματα ● Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο ● Μακριά από
θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες ● Μην καπνίζετε ● Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Να διατηρείται
δροσερό ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ● Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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