ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι πλαστικών και
ακρυλικών χρωμάτων, με ισχυρή πρόσφυση και
αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Σταθεροποιεί
τις νέες προς βαφή επιφάνειες και μειώνει την απορροφητικότητά τους, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των χρωμάτων και διπλασιάζοντας τον
χρόνο ζωής τους. Η ασταρωμένη επιφάνεια διασφαλίζει την ομοιομορφία της τελικής βαφής. Είναι άοσμο, έχει υψηλή απόδοση, στεγνώνει γρήγορα και διεισδύει σε βάθος.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% της DUROSTICK
συνιστάται να προηγείται της βαφής σε τοιχοποιίες από σοβά, μπετόν, καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες με τσιμεντοειδείς στόκους.
Παλιά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με
μία επίστρωση ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% και
στη συνέχεια επαναβάφονται. Είναι κατάλληλο
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι
καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά
σημεία, σκόνες και λάδια ξυλοτύπων. Πορώδεις
επιφάνειες επιστρώνονται με 1 μέρος ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% και 2 μέρη νερό, ενώ σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας η αναλογία είναι 1:3, για την αποφυγή δημιουργίας
γυαλιστερού φιλμ.
2. Εφαρμογή
Το αραιωμένο προϊόν πρέπει να αναδεύεται
καλά πριν από την εφαρμογή και περιοδικά, γιατί
διαχωρίζονται τα συστατικά του. Εφαρμόζεται με
ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 10-15m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 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 12τμχ 750ml
• Δοχείο 3lt, 10lt
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Συμπυκνωμένο ακρυλικό γαλάκτωμα Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

Ειδικό βάρος

1,00±0,03kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Χρόνος στεγνώματος

Μία ώρα (στην αφή) στους
25°C

Βάψιμο

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

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): 30gr/lt (2010).
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
14gr/lt Π.Ο.Ε.
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