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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. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Aκρυλικό αστάρι ενός συστατικού, απαραίτητο 
για τη βαφή γυαλιστερών μη σιδηρών επιφα-
νειών, όπως αλουμίνιο και γαλβανιζέ. Δημιουρ-
γεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για τα αλκυ-
δικά, υδατοδιαλυτά ή άλλα χρώματα, δουλεύεται 
εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρή-
γορα. Παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της 
DUROSTICK προστατεύει και συντηρεί κουφώ-
ματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αε-
ραγωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργι-
κών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, μεταλ-
λικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμέ-
νες δεξαμενές νερού. Εφαρμόζεται είτε μόνο του 
σε μία έως δύο επιστρώσεις είτε ως υπόστρωμα 
για βερνικοχρώματα.  
 
 
 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Απομακρύνουμε επιμελώς σκουριές, λάδια, σκό-
νες, σαθρά χρώματα με σμυριδόχαρτο και στη 
συνέχεια αφαιρούμε τα υπολείμματα με 
THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit. 
Εφαρμογή  
Σε επιφάνειες που θα παραμείνουν μόνο με το 
αστάρωμα, 2-3 επιστρώσεις με το ΑΣΤΑΡΙ Α-
ΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK, 
με διαφορά 4-6 ωρών μεταξύ τους, παρέχουν ο-
λοκληρωμένη αντισκωριακή προστασία. Εάν α-
κολουθήσει τελική βαφή με ριπολίνη, μία έως 
δύο επιστρώσεις του προϊόντος είναι αρκετές, α-
νάλογα με την `απαίτηση' της βαφής.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Tα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της 
DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
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ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα 
πρετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την η-
μερομηνία παραγωγής. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. 
• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύ-
φλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml 
Δοχείo 2,5lt 
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