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VISTA SHINE 
 
 
Διακοσμητικό βερνίκι νερού   

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης. 
Ιδανικό για τη μετατροπή συνηθισμένων τοίχων 
και ταβανιών, σε φαντασμαγορικά σκηνικά που 
ακτινοβολούν φως. Η ειδική του σύνθεση, βασί-
ζεται στον συνδυασμό ακρυλικών με πολυουρε-
θανικές ρητίνες, διασφαλίζει υψηλή αντοχή στο 
πέρασμα του χρόνου, αλλά και τον συχνό καθα-
ρισμό των επιφανειών με ήπια καθαριστικά. Α-
πλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, 
στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει. Η υψηλή 
γυαλάδα του VISTA SHINE, αναδεικνύει τα ακτι-
νοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη 
σύνθεσή του και σαν αποτέλεσμα έχει την αντα-
νάκλαση του φωτός από όποια πηγή κι αν προ-
έρχεται. Χαρίζει αστραφτερές επιφάνειες, με υ-
ψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον που μπορούν να 
δημιουργηθούν με εξαιρετική ευκολία και να α-
ποδώσουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα με ξεχωρι-
στό ύφος. Οι ανταύγειες που δημιουργούνται, 
θυμίζουν μικροσκοπικά διαμάντια που αστρά-
φτουν διαφορετικά, ανάλογα με τη γωνιά που τα 

αντικρίζεις. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, φιλικό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το VISTA SHINE διακοσμεί και προστατεύει 
βαμμένους τοίχους και ταβάνια με πλαστικά ή και 
ακρυλικά χρώματα, επιφάνειες όπου έχει εφαρ-
μοστεί η πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 
FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, αλλά και μεταλ-
λικές ή ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες ή ντου-
λάπες που έχουν βαφεί με ριπολίνη. Συνδυάζε-
ται τόσο με μοντέρνες, όσο και με κλασικότερες 
επιπλώσεις. Με μία επίστρωση επιτυγχάνουμε 
διακριτική εμφάνιση των ψηγμάτων, με δύο, ε-
ντονότερη κ.ο.κ.  
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές κάθετες ε-
πιφάνειες.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές 
και απαλλαγμένες από σκόνη, ενώ οι βαμμένες 
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επιφάνειες θα πρέπει να είναι με χρώματα που 
δεν έχουν ξεθωριάσει.  
Εφαρμογή  
Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση, για να ο-
μογενοποιηθούν (ενσωματωθούν) με το σύνολο 
οι αστραφτεροί κόκκοι που περιέχονται στη σύν-
θεσή του. Επαναλαμβάνουμε την ανάδευση τα-
κτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να 
επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά των κόκκων 
στην επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε μία ή περισσό-
τερες επιστρώσεις, ανάλογα με την ‘ένταση’ του 
εφέ που επιθυμούμε να εμφανίσει η επιφάνεια, 
με ρολό μοχέρ, ή πινέλο, όπως θα κάναμε με ένα 
βερνίκι. Επιφάνειες διακοσμημένες με VISTA 
SHINE, μπορούν να επαναβαφούν, εφόσον κάτι 
τέτοιο είναι επιθυμητό, με καλής ποιότητας πλα-
στικά, ακρυλικά και άλλα υδατοδιαλυτά χρώμα-
τα, χωρίς καμία ιδιαίτερη προεργασία.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση 
με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα 
απορρυπαντικού. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, έως 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής του.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας.  Συνιστάται όμως να 
διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά.  
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ια-
τρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετι-
κέτα.  
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, η 
χρήση του αντεν¬δείκνυται.  
 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml  
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt 
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