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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ο εύθνινο ηξόπνο βαςίκαηνο 

Τν ρξώκα ζε ζύξηγγεο SWAN Colourmix ζαο επηηξέπεη λα 

βξείηε θαη λα θηηάμεηε ηε δηθή ζαο απόρξσζε εύθνια, γξήγνξα 

θαη νηθνλνκηθά. Όπνηα απόρξσζε θαη αλ ζαο αξέζεη, νπδέηεξε ή 

έληνλε, κέζα από ηηο 126 απνρξώζεηο ηνπ Colourmix, κπνξείηε 

λα βξείηε ηελ δηθή ζαο. Η κνλαδηθόηεηα ηνπ Colourmix είλαη όηη 

ζαο επηηξέπεη λα θηηάμεηε ην ρξώκα πνπ ζέιεηε ζην ρώξν πνπ 

ζέιεηε λα βάςεηε, ώζηε λα κπνξείηε λα δνθηκάζεηε επί ηόπνπ ηνλ 

ηόλν ηεο απόρξσζεο πνπ επηζπκείηε. H πξνζσπηθή ρξσκαηηθή 

επηινγή, ε απόρξσζε πνπ ηαηξηάδεη κε ην ρώξν, είλαη κηα 

κνλαδηθή επθαηξία λα κεηακνξθώζεη θαλείο ην ζπίηη ή ην γξαθείν 

ηνπ ώζηε λα εθθξάδεη ηελ δηθή ηνπ αηζζεηηθή θαη δηάζεζε. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Γνθηκή ηεο απόρξσζεο ζην ρώξν 

 Γεκηνπξγία πνιιώλ απνρξώζεσλ 

 Φξσκαηηθή ζηαζεξόηεηα  

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζην ζπρλό πιύζηκν θαη ζηελ αηκνζθαηξηθή 
ξύπαλζε 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Με ην ζύζηεκα SWAN Colourmix κπνξείηε λα 
δεκηνπξγήζεηε θαη λα πξνζαξκόζεηε γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά 
ηελ απόρξσζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη ζην ρώξν ζαο.  

 Ιδαληθό ζύζηεκα γηα δηαθνζκεηέο θαη εθαξκνγέο DIY. 

 Με ην ζύζηεκα SWAN Colourmix κπνξείηε λα ρξσκαηίζεηε 
αθξπιηθά/πιαζηηθά ρξώκαηα, ληνύθν, βεξληθόρξσκα, 
πδξόρξσκα, πδξόθνιια, αζβέζηε θαζώο θαη αξκόζηνθν.  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Γηαιέμηε από ην ρξσκαηνιόγην ηελ απόρξσζε πνπ επηζπκείηε. 
2. Κάησ από ηελ απόρξσζε ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηελ επίηεπμε 

απηήο. 
3. Δπηιέμηε ηελ εηδηθή ΒΑΣΗ SWAN γηα ηηο απνρξώζεηο κε ηελ 

έλδεημε «ΒΑΣΗ».  Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο απνρξώζεηο , 
ρξεζηκνπνηείζηε όπνηνλ ηύπν ιεπθνύ ρξώκαηνο πιαζηηθνύ ή 
αθξπιηθνύ SWAN επηζπκείηε.  

4. Πξνζζέηνπκε ηελ πνζόηεηα SWAN Colourmix ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο. Πρ αλ επηιέμνπκε ηελ απόρξσζε «99», πξνζζέηνπκε 
από ηε ζύξηγγα Νν1  4ml (ηέζζεξεηο γξακκέο ηεο ζύξηγγαο), από 
ηε ζύξηγγα Νν10  2ml (δύν γξακκέο ηεο ζύξηγγαο) θαη 
αλαθαηεύνπκε. 

5. Όιεο νη πνζόηεηεο είλαη ππνινγηζκέλεο αλά θηιό (750ml) ιεπθνύ 
ρξώκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα ηελ απόρξσζε «99», εάλ 
ρξεηαδόκαζηε πέληε θηιά (3 lt) ρξώκαηνο, ζε ιεπθό ρξώκα 5 
θηιώλ (3 lt) ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 4ml x 5 = 20ml από ηε 
ζύξηγγα Νν 1 θαη 2ml x 5= 10ml από ηε ζύξηγγα Νν10. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Πξνζνρή: ζεκεηώλεηε ηελ πνζόηεηα ρξώκαηνο πνπ πξνζζέηεηε 
θάζε θνξά, πάλσ ζην θνπηί, γηα λα κπνξέζεηε λα μαλαθηηάμεηε 
ηελ ίδηα απόρξσζε. 

 Πξνζζέηνληαο επηπιένλ ρξώκα από ηε ζύξηγγα, κπνξείηε λα 
ζθνπξύλεηε ην ρξώκα. Γη’ απηό θαιό είλαη λα μεθηλήζεηε από πην 
αλνηρηή απόρξσζε. 

 Όιεο νη απνρξώζεηο SWAN Colourmix αλακεηγλύνληαη κεηαμύ 
ηνπο. Μπνξείηε λα πεηξακαηηζζείηε κε ηα ρξώκαηα θαη λα θηηάμεηε 
απόρξσζε πνπ δελ ππάξρεη ζην ρξσκαηνιόγην.  Βεβαησζείηε γηα 
ηελ επηινγή ζαο, δνθηκάδνληαο ην ρξώκα πνπ θηηάμαηε ζην 
ζεκείν πνπ ζέιεηε λα βάςεηε. 

 
 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 
ηνπο κε έλα δηάιπκα λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: UNIVERSAL ρξσζηηθέο.  Γελ πεξηέρνπλ κόιπβδν  

Υξώκα: 18 βαζηθέο ρξσζηηθέο κε δπλαηόηεηα αλάκημεο  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο : 10
0
C - 35

0
C 

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην  

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία Α/α(Υ)“Μαη εζσηεξηθώλ ηνίρσλ θαη νξνθώλ”. 

(Σηηιπλόηεηα<25@60
0
”): 30 gr/lt (2010). Τν πξντόλ πεξηέρεη θαηά 

κέγηζην 28 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +5
0
C 

- +25 
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο ζε θιεηζηή 

ζπζθεπαζία.
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

20ml Νν1 03288  5204094032885 

20ml blister Νν1 03270  5204094032700 

20ml Νν2 03289  5204094032892 

20ml blister Νν2       03271  5204094032717 

20ml Νν3        03290  5204094032908 

20ml blister Νν3       03272  5204094032724 

20ml Νν4 03291  5204094032915 

20ml blister Νν4       03273  5204094032731 

20ml Νν5 03292  5204094032922 

20ml blister Νν5       03274  5204094032748 

20ml Νν6        03293  5204094032939 

20ml blister Νν6       03275  5204094032755 

20ml Νν7 03294  5204094032946 

20ml blister Νν7       03276  5204094032762 

20ml Νν8        03295  5204094032953 

20ml blister Νν8       03277   5204094032779 

20ml Νν9 03296  5204094032960 

20ml blister Νν9       03278  5204094032786  

20ml Νν10 03297  5204094032977 

20ml blister Νν10       03279  5204094032793 

20ml Νν11 03298  5204094032984 

20ml blister Νν11       03280  5204094032809 

20ml Νν12 03299  5204094032991 

20ml blister Νν12       03281  5204094032816 

20ml Νν13 03300  5204094033004 

20ml blister Νν13       03282  5204094032823 

20ml Νν14 03301  5204094033011 

20ml blister Νν14       03283  5204094032830 

20ml Νν15 03302  5204094033028 

20ml blister Νν15       03284  5204094032847 

20ml Νν16 03303  5204094033035 

20ml blister Νν16       03285  5204094032854 

20ml Νν17 03304  5204094033042 

20ml blister Νν17       03286  5204094032861 

20ml Νν18 03305  5204094033059 

20ml blister Νν18 03287  5204094032878 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
18 βαζηθέο ρξσζηηθέο ζε ζύξηγγα 20ml 
 

 
 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Νº1272/2008 (CLP), ην πξντόλ δελ 

έρεη ηαμηλνκεζεί ζαλ επηθίλδπλν 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


