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6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK AΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αστάρι μετάλλων, αλκυδικής βάσης, με 
ισχυρά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που 
εξασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία 
κατά της οξείδωσης. Δουλεύεται μα-
λακά, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη 
καλυπτικότητα, απλώνεται τέλεια και 
στεγνώνει γρήγορα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως αντισκωριακή προστασία, προστα-
τεύει τις κατάλληλα προετοιμασμένες 
μεταλλικές επιφάνειες, όπως κάγκελα 
(εικ. 2), πόρτες και κάθε είδους μεταλ-
λική κατασκευή. 
Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν 
εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή 
εμφανίζουν μαυρίλες από υγρασία κα-
θώς και σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέ-
στη, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛ-
ΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει τις 
προσβληθείσες επιφάνειες και δημι-
ουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για 
τελική βαφή. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή
Μεταλλικές βαμμένες επιφάνειες: 

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά 
χρώματα και τις σκουριές (*), χρη-
σιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα, 
γυαλόχαρτο, τροχό ή χονδρό ατσαλό-
μαλλο. Καθαρίζουμε με THINNER 101 
της DUROSTICK και εφαρμόζουμε 2 
επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της 
DUROSTICK με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. 
Αν απαιτείται λεία επιφάνεια, τρίβουμε 
και απομακρύνουμε τη σκόνη. Τέλος, 
εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώ-
σεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX 
AQUA της DUROSTICK με ρολό ή πι-
νέλο (εικ. 1). 
Μεταλλικές νέες (άβαφες) επιφάνειες:
Τρίβουμε και καθαρίζουμε τις επιφάνει-
ες έως ότου απομακρυνθούν σκουριές 
και λάδια με την ίδια ως άνω διαδικασία.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και 
με RUST REMOVER της DUROSTICK, 
πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
Τοίχοι-ταβάνια:
Εφαρμόζουμε με ρολό μία επίστρω-
ση λευκό ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ σε στε-
γνή επιφάνεια και στη συνέχεια 2 επι-
στρώσεις πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα 
DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με 
white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/8-14m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερ-
μότητας, 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 16 τεμ. 1kg
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό, γκρι

Ειδικό βάρος 1,58±0,08kg/lt

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

Αραίωση Έως 10-15% με THINNER 101 ή με white spirit

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Επαναβαφή Μετά από 10-15 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): 
500gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450gr/lt Π.Ο.Ε.

εικ. 1

εικ. 2


