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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. 

 
Ðñïåñãáóßá:  
Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και 
λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, 
επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό 
Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Για τη βαφή 
επιφανειών με προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού 
FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα 
υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώ-σει. 
Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώστε με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR 
A-100, αραιωμένο 200-300% με καθαρό νερό. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή 
επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., 
ασταρώστε με το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO 
PRIMER. Παλιές επιφάνειες μικρής απορροφητικότητας αλλά σε καλή κατά-σταση, 
χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι 
Νερού VERADUR A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας με πλαστικό, 
δίχως αστάρωμα. 

Áñáßùóç: 
Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό. 

 
Φυóικά – Χçμικά χáñáκτçñιóτικά: 
Στερεά Συστατικά: 62,5% ± 1,0% σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 
D2369. 
Πυκνότητα (20o): 1.,580 Kg/L ±0,016 σύμφωνα με το ISO 2811.01. 
Ιξώδες  (20o): 115 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562. 

 
ÅöáñμïãÞ: 
Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή 
airless, δύο στρώσεις DECOPAL, σε εσωτερικές επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε 
θερμοκρασίες κάτω των 5oC, άνω των 40oC ή/και σχετική υγρασία 
άνω του 80%. 

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

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

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

ÁðïèÞκåυóç: 
Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες 
σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5οC έως 
40οC. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και 
αποθηκεύστε τo σε κατάλληλες συνθήκες. 
 

ÐτçτικÝò ïñãáíικÝò åíþóåιò (Ð.Ï.Å.):  
Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α 
«Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα 
<25@60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Τo έτοιμο προς χρήση 
προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l. 

 

Πλαστικό χρώμα γενικής  

χρήσης κατάλληλο για συχνό  

βάψιμο εσωτερικών χώρων  
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 Êáèáñιóμüò åñãáëåßùí:  
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με 
σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο 
ορίζοντα. 

 
ÕãιåιíÞ, áóöάëåιá κáι ðñïóτáóßá ðåñιâάëëïíτïò:  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους 
τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 
Απόφαση 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ Ν. 4042/ 2012). Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο καθαρισμός των παλιών βαμμένων 
επιφανειών με: ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο, κ.λπ., μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη 
σκόνη ή/και αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείται πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής 
προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, κ.λπ. Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη; μείγμα των: 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777. 


