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6.3 Υποστρώματα βαφής για σοβά & μπετόν

DUROSTICK AQUAFIX Μικρομοριακός σταθεροποιητής για 
τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι, με 
υψηλή διεισδυτική ικανότητα (Micro 
Technology). Είναι κατάλληλο ως γέ-
φυρα πρόσφυσης χρωμάτων, βερνι-
κιών πατητής τσιμεντοκονίας ή άλλων 
συναφών υλικών πάνω σε πορώδεις, 
αλλά και επιφάνειες ορυκτής βάσης. 
Μειώνει αποτελεσματικά την απορ-
ροφητικότητα του υποστρώματος χω-
ρίς να γυαλίζει. Σταθεροποιεί εύθρυ-
πτες, μη σταθερές επιφάνειες και αυ-
ξάνει την αντίστασή τους στην υγρασία 
και στο νερό. Το AQUAFIX είναι άοσμο, 
χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το χρήστη 
και το περιβάλλον, γι’ αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί όχι μόνο σε εξωτερικούς, 
αλλά και σε κλειστούς ή ελαφρώς αε-
ριζόμενους εσωτερικούς χώρους. Δεν 
δημιουργεί ‘φιλμ’, επιτρέπει τη δια-
πνοή της τοιχοποιίας και εξασφαλί-
ζει την καλύτερη πρόσφυση σε επιφά-
νειες που πρόκειται να καλυφθούν με 
χρώμα. Ιδανικό για την προετοιμασία 
επιφανειών που πρόκειται να υποδε-
χθούν κόλλες πλακιδίων, ελαστομερή 
και τσιμεντοειδή στεγανωτικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Ως αστάρι για βαφή με πλαστικά ή 

ακρυλικά χρώματα: Είναι κατάλλη-
λο για το αστάρωμα πριν από το βά-
ψιμο τοιχοποιίας από μαρμαροσοβά, 
γυψοσοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανί-
δα, τσιμεντοσανίδα. Αντιστέκεται 
στην αλκαλικότητα των επιφανειών, 
η οποία αποτελεί και τη βασική αι-
τία αναποτελεσματικής εφαρμογής 
των χρωμάτων. 

• Ως αστάρι για στεγάνωση ταρα-
τσών: Εφαρμόζεται για το αστάρω-
μα ταρατσών και άλλων επιφανει-
ών πριν από τη στεγανοποίησή τους 
με επαλειφόμενα ακρυλικά ελαστο-
μερή ή με στεγανωτικά τσιμεντοει-
δούς βάσης. 

• Ιδανικό για τη σταθεροποίηση 
ελαφροβαρών επιστρώσεων (γε-
μίσματα), προκειμένου να εξασφα-
λιστεί άρρηκτη συγκόλληση με κόλ-
λες πλακιδίων.

• Ως αστάρι για το βερνίκι πατη-
τής τσιμεντοκονίας: Εφαρμόζεται 
με αραίωση 30% κατά βάρος με κα-
θαρό νερό σε μία στρώση. Εξισορ-
ροπεί την απορροφητικότητά τους, 
χωρίς να επηρεάζει (σκουραίνει) 
την απόχρωση του DECOFIN EPOXY 
SF ή να δημιουργεί λευκά επιφανει-
ακά στίγματα στην επιφάνεια του 
DECOFIN POLYURETHANE ή του 
DECOFIN AQUA PU.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει 
να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 
σαθρά σημεία, σκόνες, άλατα. Τυχόν 
λάδια ξυλοτύπων, αφαιρούνται με βι-
οδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. 

2. Εφαρμογή
Το AQUAFIX πρέπει να ανακατεύεται 
καλά πριν από τη χρήση του. Αραιώνε-
ται έως και 50% με καθαρό νερό, ενώ, 
σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 
(π.χ. πορομπετόν), εφαρμόζεται χω-
ρίς αραίωση με ρολό, πινέλο ή πιστό-
λι airless μέχρι την πλήρη απορρόφη-
ση του υλικού. 
Iδανικό για το αστάρωμα επιφανειών 
που έχουν εξομαλυνθεί με τους στό-
κους σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P, 
POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή 
GRANULAR της DUROSTICK πριν τη 
βαφή τους. 
Βαφή
Η βαφή, το βερνίκι ή η επίχριση των 
επιφανειών γίνονται μετά την πάρο-
δο 24άρων ωρών από την εφαρμογή 
του υλικού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/10-15m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την αραίωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστές συσκευασίες και σε χώρους προστα-
τευμένους από τον παγετό και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Γαλάκτωμα - Απαλό γαλάζιο που γίνεται άχρωμο όταν στεγνώσει

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Χρόνος στεγνώματος Σε 3 ώρες στους +20°C

Αντοχές
Αντίσταση στην ενανθράκωση του μπετόν και το αλκαλικό 
περιβάλλον

Σταματά την αποσάθρωση

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

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 Υ): 30 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2 gr/lt Π.Ο.Ε.


