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DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι για ξύλα & μέταλλα

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς δι-
αλύτες, φιλικό προς το χρήστη και το 
περιβάλλον, με βάση ακρυλικές ρητί-
νες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 
0,1-1 mm και ειδικά πρόσθετα.
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρό-
σφυση που διατηρείται χωρίς να επη-
ρεάζεται από την υγρασία, την παλαί-
ωση, τη βροχή ή τους κραδασμούς και 
τις συστολοδιαστολές. Ιδανικό για 
αστάρωμα επιφανειών μειωμένων 
αντοχών αλλά και καινούριων όπου 
η επικάλυψη κατάλληλου αδρού υπο-
στρώματος με ορυκτά, κεραμικά υλικά 
καθώς και έτοιμα ή παραδοσιακά τσι-
μεντοκονιάματα-ασβεστοκονιάματα 
θεωρείται μοναδική λύση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK DS-260 QUARTZ 
PRIMER προσφέρει τη δυνατότητα 
να σοβαντιστούν ή να επενδυθούν 
με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, πα-
λιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνει-
ες, όπως:
• Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια (εικ.2), 
που έχουν υποστεί σημαντικές δι-
αβρώσεις και η συντήρησή τους με 
βερνικοχρώματα κρίνεται πλέον 
αναποτελεσματική. 

• Μεταλλικά κτίρια (εικ. 1) στα οποία 
χρειάζεται να γίνει εξωτερική ή 
εσωτερική αρχιτεκτονική μορφολο-
γική αλλαγή.

• Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες, πα-
λιά ή νέα, που χρειάζεται να επεν-
δυθούν με κεραμικά πλακίδια, μάρ-
μαρα, διακοσμητικά τούβλα ή σκαπι-
τσαριστές πέτρες.

• Τοιχοποιίες από γυψοσοβά και γυψο-
σανίδα προστατεύονται από υγρασία, 
αυξάνουν την αντοχή τους και δημι-
ουργούν κατάλληλο υπόστρωμα 
προκειμένου να επενδυθούν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν επηρεάζεται από τη μόνιμη υγρα-
σία και δε γαλακτωματοποιείται από 
τη βροχή, εάν παραμείνουν ασοβάντι-
στες οι επιφάνειες για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει 
να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 
σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, κ.λπ.
2. Εφαρμογή
Ανακατεύουμε καλά το υλικό πριν την 
εφαρμογή του με δράπανο χαμηλών 
στροφών. Αραιώνεται έως 5% με κα-
θαρό νερό και επαλείφεται με ρολλό ή 
πατρόγκα σε 2 επιστρώσεις.
Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και 
απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

330 - 400gr / m² ανά στρώση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε 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.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται αν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού 
για τις επόμενες 12 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 4 kg και 14kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Παχύρευστη πάστα - Γαλάζιο

Κοκκομετρία 0,1 έως 1 mm 

Ειδικό βάρος 1,30±0,10 kg/lt

pH 8,0±1,00

Χρόνος στεγνώματος 1-2 ώρες

Χρόνος επικάλυψης 4-6 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8 °C έως +35 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -35 °C έως +100 °C

Εύφλεκτο Όχι

Αποθήκη απο λαμαρίνα

Αναπαλαίωση παλιάς ξύλινης κατοικίας

εικ. 1

εικ. 2


