
Και τέρμα στο στρες από τους λεκέδες

Υδρόφοβο
Απωθεί τους 

λεκέδες

Πολύ σκληρό – Αντέχει
στο συχνό πλύσιμο
Καθαρίζει πολύ εύκολα
Υψηλή καλυπτικότητα

NEOPAL®

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ



Είναι φυσικό οι καταναλωτές να θέλουν μακροχρόνια προστασία χωρίς υπερβολική συντήρηση. 
Θέλουν να απολαύσουν την ομορφιά του σπιτιού τους με ηρεμία, χωρίς να ανησυχούν 
για τα μικρά οικιακά “ατυχήματα”, που μπορεί να λερώσουν τους βαμμένους τοίχους. 

Γι’ αυτό η Vivechrom έχει αναπτύξει 
πρωτοπόρα Τεχνολογία για τέλεια αποτελέσματα 
και παρουσιάζει ένα μοναδικό προϊόν στην αγορά: 
NEOPAL Ultra Resist. 

NEOPAL ULTRA RESIST:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ



• Η Vivechrom, δημιούργησε ένα πολύ σκληρό χρώμα 
   που λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα.
• Περιέχει πολύ ειδικά πρόσθετα, τα οποία δημιουργούν 
   ένα μοναδικό απωθητικό στρώμα που εξασφαλίζει 
   ότι τα υγρά ρέουν στην επιφάνεια, χωρίς να διεισδύουν στο χρώμα.
• Επιπλέον η αντοχή του είναι κορυφαία στο συχνό καθάρισμα και πλύσιμο: 
   Το NEOPAL Ultra Resist υπερβαίνει κατά πολύ την κατηγορία Class 1 (πρότυπο EN 13300) 
   που προβλέπει ότι μετά από 200 κύκλους υγρής απότριψης, το χρώμα έχει απώλεια 
   πάχους < 5μm.
   To NEOPAL Ultra Resist και μετά από 1000 κύκλους υγρής απότριψης, δηλαδή 5 φορές
   περισσότερο από αυτό που απαιτείται από το πρότυπο, παραμένει Class 1,
   δηλαδή έχει απώλεια πάχους φιλμ μικρότερη από 5μm!

Το NEOPAL Ultra Resist είναι Ματ χρώμα κορυφαίας αντοχής, για εσωτερική χρήση 
που καθαρίζει πανεύκολα και προστατεύει τους βαμμένους τοίχους
καλύτερα από κάθε άλλο χρώμα.

NEOPAL ULTRA RESIST:
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ



Το NEOPAL Ultra Resist είναι υπέροχο Ματ χρώμα, ιδανικό για όλο το σπίτι. 
Είναι πολύ βολικό για χώρους με εντατική χρήση όπως κλιμακοστάσια και διάδρομοι 
και ειδικά για τα παιδικά δωμάτια όπου απαιτείται διαρκώς καθάρισμα και συντήρηση. 

Επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρους απαιτητικούς, 
όπως στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, γραφεία, σχολεία, κλπ.

NEOPAL ULTRA RESIST:
ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ



NEOPAL ULTRA RESIST:
ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ

Για τους φίλους που
μιλούν με τα χέρια τους!

Για εκείνους που έχουν
το χωλ σαν παπουτσοθήκη!

Για τα γενέθλια που γίνεται
τουρτοπόλεμος!

Καθαρίζει πανεύκολα
και τέρμα στο στρες
από τους λεκέδες!

Πιτσίλισμα από ποτά, καφέ, χυμούς, σάλτσες; 
Λάσπες, δαχτυλιές, σχέδια ζωγραφισμένα 
από τα παιδιά στους τοίχους;

Η Vivechrom έχει τη λύση: 
NEOPAL Ultra Resist.



Το NEOPAL Ultra Resist καθαρίζει πανεύκολα.
Το ειδικό προστατευτικό φράγμα που δημιουργεί, 
εγγυάται ένα βέλτιστο αποτέλεσμα 
στο καθάρισμα με ένα απλό πέρασμα 
του σφουγγαριού.

Το NEOPAL Ultra Resist 
ξεχωρίζει για το καλαίσθητο 
Ματ φινίρισμα του.  
Και επιπλέον
παραμένει άψογο Ματ 
και μετά το καθάρισμα.

NEOPAL ULTRA RESIST:
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

NEOPAL
ULTRA RESIST:
ΧΡΩΜΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ

Πολλοί εφαρμοστές εξέτασαν 
επανειλημμένα και εντατικά το προϊόν. 
Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 
το NEOPAL Ultra Resist επιτυγχάνει 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στα δύο τεστ: 
Απώθηση των λεκέδων 
και καθαρισμός των λεκέδων.

Κοινό Πλαστικό Χρώμα

ΚΑΦΕΣ COLA ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ

NEOPAL ULTRA RESIST



Εκτελέσαμε πολλά εργαστηριακά τεστ, με διαφορετικά είδη λεκέδων. 
Πραγματοποιήσαμε το καθάρισμα των επιφανειών σε 3 διαφορετικούς χρόνους, 
εντός 5 λεπτών, 1 ώρας και 24 ωρών από τη δημιουργία του λεκέ 
και σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα.
Για να καθαρίσετε τους λεκέδες με τρόπο αποτελεσματικό, πρέπει να τηρηθούν 
οι παρακάτω ενδεικτικοί χρόνοι.

Για τον καθαρισμό των βαμμένων επιφανειών, χρησιμοποιήστε βρεγμένο 
μαλακό σφουγγάρι ή πανί με λίγο αραιωμένο απορρυπαντικό.
Αποφύγετε τη χρήση σκληρών σφουγγαριών και απορρυπαντικών που περιέχουν 
οινόπνευμα και διαλύτες.

Planet Possible: 
Κάνουμε Περισσότερα με Λιγότερα.
Αυτό το χρώμα κορυφαίας αντοχής 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ζωής 
σε σύγκριση με άλλα κοινά πλαστικά χρώματα, μειώνοντας έτσι 
τη συχνότητα επαναβαφής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

NEOPAL ULTRA RESIST: 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ
Λαμβάνοντας υπόψη την κορυφαία ποιότητα, το τέλειο Ματ φινίρισμα 
το ευκολότερο καθάρισμα και την ανθεκτικότητα του προϊόντος σε σύγκριση 
με ένα κοινό χρώμα, ο λόγος τιμής/επίδοσης είναι πραγματικά εντυπωσιακός!

www.vivechrom.gr/pp

Let’s create together 
a brighter future 
for our planet.

NEOPAL ULTRA RESIST:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ

ΤΣΑΪ

ΛΕΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA

ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΕΝΤΟΣ 1 ΩΡΑΣ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ
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Προετοιμασία

Καθαρισμός Λεκέδων

Εφαρμογή

Συσκευασίες – Αποχρώσεις

“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, 
are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018.”
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• Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: 
   Χρησιμοποιείστε ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom ή NEOPAL STUCCO.
• Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με υδροχρώματα ή κακής 
   ποιότητας χρώματα ασταρώστε με NEOPAL PRIMER ECO.
• Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν NEOPAL Ultra Resist.

• Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο επιτυγχάνεται μετά από 15 ημέρες από το βάψιμο. 
• Συνιστάται οι λεκέδες να αφαιρεθούν το συντομότερο δυνατόν από τη δημιουργία του λεκέ. 
   Ιδανικά, όχι περισσότερο από 15 λεπτά.

• Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε 2 χέρια NEOPAL Ultra Resist για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
• Στεγνώνει περίπου σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες.
• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
• Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Το NEOPAL Ultra Resist διατίθεται σε Λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις 
μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom, σε συσκευασίες 1Lt, 3Lt και 10Lt.

WATER

ROLLER/BRUSHDRY IN 1-2 HWATERBORNEINTERIOR 1L = 11-13M2 

2±12 m

1-2h

NEOPAL ULTRA RESIST:
ΜΑΤ ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

visualizer


