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6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK AΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Aκρυλικό, αστάρι ενός συστατικού, 
απαραίτητο για τη βαφή γυαλιστερών 
μη σιδηρών επιφανειών, όπως αλουμί-
νιο και γαλβανιζέ. Δημιουργεί άριστες 
συνθήκες πρόσφυσης για τα αλκυδικά, 
υδατοδιαλυτά ή άλλα χρώματα, δου-
λεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα 
και στεγνώνει γρήγορα. Παρέχει άρι-
στη αντισκωριακή προστασία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙ-
ΖΕ της DUROSTICK προστατεύει και 
συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλ-
βανισμένους σωλήνες, αεραγωγούς 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργι-
κών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, 
μεταλλικά κτίρια και γέφυρες καθώς 
και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού 
(εικ. 1,2). Εφαρμόζεται είτε μόνο του 
σε μία έως δύο επιστρώσεις είτε ως 
υπόστρωμα για βερνικοχρώματα.  

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Απομακρύνουμε επιμελώς σκουριές, 
λάδια, σκόνες, σαθρά χρώματα με σμυ-
ριδόχαρτο και στη συνέχεια αφαιρούμε 
τα υπολείμματα με THINNER 101 της 
DUROSTICK ή με white spirit. 
2. Εφαρμογή
Σε επιφάνειες που θα παραμείνουν μό-
νο με το αστάρωμα, 2-3 επιστρώσεις 
με το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑ-
ΝΙΖΕ της DUROSTICK, με διαφορά 4-6 
ωρών μεταξύ τους, παρέχουν ολοκλη-
ρωμένη αντισκωριακή προστασία. 
Εάν ακολουθήσει τελική βαφή με ρι-
πολίνες, μία έως δύο επιστρώσεις του 
προϊόντος είναι αρκετές, ανάλογα την 
απαίτηση της βαφής. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 
201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη 
χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-10m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή 
θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. 
• Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζε-
ται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του 
προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείo 2,5lt

εικ. 1

εικ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Θιξοτροπικό υγρό - Γκρι 

Ειδικό βάρος 1,23±0,05kg/lt 

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

Αραίωση Έως 5% με THINNER 201 

Μέθοδος εφαρμογής Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

Χρόνος στεγνώματος
40 λεπτά (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες 

Επαναβαφή
Μετά από 4-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες 

Επαναβαφή με χρώματα
Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες.  

 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/Θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος 
Δ): 500 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 gr/lt 
Π.Ο.Ε..


