ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DUROSTICK AΣΤΑΡΙ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αστάρι μετάλλων, αλκυδικής βάσης, με ισχυρά
αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που διασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία κατά της οξείδωσης. Δουλεύεται μαλακά, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη
καλυπτικότητα, απλώνει τέλεια, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως αντισκωριακό υπόστρωμα, προστατεύει τις
κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες και κάθε είδους μεταλλική κατασκευή. Σε τοίχους και ταβάνια που
έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν μαυρίλες από υγρασία, καθώς και σε
ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει τις προσβληθείσες επιφάνειες και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική
βαφή.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή
Μεταλλικές βαμμένες επιφάνειες: Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και τις σκουριές (*), χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα,
γυαλόχαρτο, τροχό ή χονδρό ατσαλόμαλλο. 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 επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή
DUROLUX AQUA της DUROSTICK με ρολό ή
πινέλο.
Μεταλλικές νέες (άβαφες) επιφάνειες: Τρίβουμε και καθαρίζουμε τις επιφάνειες 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.

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

DUROSTICK AΣΤΑΡΙ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Τοίχοι-ταβάνια: Εφαρμόζουμε με ρολό μία επίστρωση λευκό ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ σε στεγνή
επιφάνεια και στη συνέχεια 2 επιστρώσεις πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα DUROSTICK.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της
DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη
χρήση τους.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 8-14m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα
προετοιμασμένες επιφάνειες.
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, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg
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