
6.3 Υποστρώματα βαφής για σοβά & μπετόν

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφανο, ακρυλικό αστάρι σταθερο-
ποίησης υποστρωμάτων για εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση και υψη-
λή διεισδυτική ικανότητα σε κάθε πο-
ρώδη ορυκτή επιφάνεια, αυξάνοντας 
την απόδοση και την αντοχή του τελι-
κού χρώματος.
Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία: 
Προστατεύει το μπετόν από την εναν-
θράκωση και το σοβά από την αποσά-
θρωση. Αυξάνει την αδιαβροχοποίη-
ση και επιτρέπει τη διαπνοή, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους υδρατμούς να 
διαφεύγουν.  Η σταθεροποίηση του 
υποστρώματος εξασφαλίζει άρρηκτη 
πρόσφυση σε υδατοδιαλυτά χρώμα-
τα, ελαστομερή και πολυουρεθανικά 
στεγανωτικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Ως αστάρι για βαφή με πλαστικά 
ή ακρυλικά χρώματα: Είναι κατάλ-
ληλο για επιφάνειες τοιχοποιίας από 
μαρμαροσοβά, σκυρόδεμα (εικ.1), γυ-
ψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, 
σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, 
ασβέστη. Μηδενίζει την αλκαλικότητα 
των υποστρωμάτων, η οποία αποτελεί 
και τη βασική αιτία για τη μη αποτελε-
σματική εφαρμογή των χρωμάτων. 

• Ως αστάρι για στεγάνωση ταρα-
τσών: Εφαρμόζεται σε μία έως δύο 
επιστρώσεις για τη σταθεροποίηση 
και τη στεγάνωση ταρατσών σε βά-
θος (εικ.2), πριν από την εφαρμογή 
ελαστομερών στεγανωτικών, όπως 
το No39, DS-220, TECHNOPROOF 
ή  πολυουρεθαν ικών,  όπως το 
HYDROSTOP-PU της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.  Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέ-
πει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλ-
λαγμένη από σαθρά σημεία, σκό-
νες, άλατα, μούχλα. Τυχόν λάδια ξυ-
λοτύπων αφαιρούνται με βιοδια-
σπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN 
BIOMHXANIKO. 
1. Εφαρμογή
Αναδεύουμε καλά πρίν από τη χρήση. 
Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστό-
λι airless και αραιώνεται έως 30% για 
ταράτσες και έως 100% για τοίχους 
με THINNER 101 της DUROSTICK ή 
white spirit. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέ-
σως μετά τη χρήση τους με το υλικό 
αραίωσης και στη συνέχεια με απορ-
ρυπαντικό.
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6.3 Υποστρώματα βαφής για σοβά & μπετόν

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

• Για τοίχους:1lt/13-15m² ανά στρώση. 
• Για ταράτσες:1lt/9-11m² ανά στρώση. 
Aνάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραί-
ωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότη-
τας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt
Δοχείο 15lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Yγρό - Διάφανο, δεν κιτρινίζει

Ειδικό βάρος 0,85±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +10°C έως +35°C

Αραίωση Έως 100% με white spirit ή DUROSTICK THINNER 101

Χρόνος στεγνώματος 
Μία ώρα (στην αφή), επαναβαφή ύστερα από 2-3 ώρες, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Επικάλυψη με χρώμα
Μετά από 6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
 (υγρασία, θερμοκρασία)

Συντελεστής
απορρόφησης νερού

W ≤ 0,50kg/m²√h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για 
το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 722 gr/lt Π.Ο.Ε..


