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6.3 Υποστρώματα βαφής για σοβά & μπετόν 6.3 Υποστρώματα βαφής για σοβά & μπετόν

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Βινυλικό, ελαστικό αστάρι νερού εσω-
τερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις πο-
ρώδεις επιφάνειες που πρόκειται να 
βαφούν και τις προετοιμάζει κατάλλη-
λα, αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστι-
κών και ακρυλικών χρωμάτων.  Μειώνει 
την απορροφητικότητα του σοβά, πα-
ρέχοντας οικονομία στην κατανάλωση 
χρώματος. Άοσμο, συνιστάται για χρή-
ση ακόμη και σε χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς. Φιλικό στο χρήστη και 
το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η Α’ ΥΛH ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, εφαρμόζεται 
σε εσωτερικές οικοδομικές επιφάνει-
ες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαρι-
στούς τοίχους. Σε γυψοσανίδες, προ-
τείνεται η χρήση του μικρομοριακού 
σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙΟΥ 
ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει 
να είναι καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη 
από σαθρά σημεία και σκόνες.  

2. Εφαρμογή
Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. 
Eφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό, σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από 
5°C έως 35°C. 
Αραιώνεται με καθαρό νερό, σε αναλο-
γία Α’ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: Νερό, 1:2. Βά-
φεται μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις 
συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρα-
σία, υγρασία).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και 
διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως με-
τά τη χρήση τους.

εικ. 1

εικ. 2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-15m², ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραί-
ωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, 
για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότη-
τας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσί-
ας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt, 25lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα 

Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα-
Λευκό, γίνεται άχρωμο όταν στεγνώσει

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Χρόνος στεγνώματος Σε 3 ώρες στους +20°C

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): 30 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK No40 Α’ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Αστάρι εσωτερικής χρήσης


