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Σελίδα 1 από 1 
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ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

κρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων ιδανικό για εσωτερική χρήση. Η 
ή του δίνει άριστα αποτελέσµατα και σε εξωτερικές επιφάνειες. Παρουσιάζει µεγάλη 
άνω σε ξύλα, MDF, νοβοπάν, επιφάνειες βαµµένες µε λαδοµπογιά, µεταλλικές 
ουµίνιο, γαλβανιζέ, γυαλί, σκληρό PVC. 
ικό υπόστρωµα, για τις υδατοδιαλυτές ριπολίνες  SMALTOLUX hydro,  αυξάνοντας την 
ενισχύοντας τις ιδιότητες τους. ∆ίνει επιφάνεια µε µεγάλες αντοχές και ανθεκτικότητα 
 µε τις συνηθισµένες βελατούρες και αστάρια µετάλλου.  Εφαρµόζεται ευχάριστα  λόγω 
σµής του. ∆ουλεύεται πολύ εύκολα και απλώνει θαυµάσια  χωρίς να λερώνει.   

ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

: Ηµι-µατ εως σατινέ ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
         

ς : 1,22-1,26 kg/lt. 
 

: 10-12 m2/lt ανά στρώση ανάλογα µε την  απορροφητικότητα της επιφάνειας.   
  

: 8-12%  σε όγκο µε νερό, για εφαρµογή µε πινέλο-ρολό και έως 20% για 
εφαρµογή µε πιστόλι. 
 

: α. «Εσωτερικών / εξωτερικών διακοσµήσεων και επενδύσεων από ξύλο και 
µέταλλο». Τύπος Υ. Οριακή τιµή VOC = 130gr/lt. β. «Ειδικά επιχρίσµατα ενός 
συστατικού. Αστάρι για αλουµίνιο και ψευδάργυρο». Οριακή τιµή VOC = 
140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιµο προς χρήση= 80gr/lt.  
Πληροί τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 2011.  
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500C. 
 

: Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. 
 

 : Τρίβεται µε µαλακό γυαλόχαρτο ή ντουκόχαρτο µετά από 4-5 ώρες. 
Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες. Σε γαλβανιζέ και επιφάνειες από PVC ή 
πολυεστέρα συνιστάται επαναβαφή µετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί 
επιµηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.                         
 

 :  Λευκό. Να αποφεύγεται ο χρωµατισµός του µε βασικά χρώµατα πλαστικού. 
Μπορεί να χρωµατιστεί σε ανοιχτές αποχρώσεις µε το σύστηµα  
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ  της VECHRO.  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml & 2,5 lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 
Πινέλο κατά προτίµηση συνθετικής τρίχας, ρολό συνθετικό κοντού ή µετρίου στρογγυλεµένου τριχώµατος 
όχι αφρώδη. Η σωστή εφαρµογή µε πιστόλι µπορεί να δώσει επιφάνεια σαν καθρέπτη. Για συµβατικό 
πιστόλι συνιστάται η χρήση ακροφυσίου (µπεκ) διαµέτρου 2mm.  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώµατα, σκουριές, να 
γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.  Επιφάνειες από γυαλί, πολυεστέρα και PVC 
καθαρίζονται µε νερό και απορρυπαντικά και ασταρώνονται. Σε  σκουριασµένες µεταλλικές επιφάνειες 
εφαρµόζουµε µία στρώση 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL.   
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ    
Αναδεύουµε καλά πριν την χρήση αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρµόζουµε µία ή δύο στρώσεις  
MASTER PRIMER. Ως τελική επιστρωση δέχεται οποιαδήποτε ρηπολίνη νερού. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» µέσα στο δοχείο µε το αστάρι. Μετά τη 
χρήση στραγγίξτε καλά το χρώµα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό 
και σαπουνάδα. Εάν το χρώµα στεγνώσει φεύγει µόνο µε ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά 
πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερµοκρασία  του χώρου 8-30οC και σχετική  υγρασία χαµηλότερη από 80 %.  Αντίξοες συνθήκες κατά 
την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρµογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για µελλοντική χρήση. 
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον 
ήλιο. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήµανση επικινδυνότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.  Πληροί δε τα κριτήρια απονοµής οικολογικού σήµατος σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 1980/2000/ΕΚ και την απόφαση 2002/739/ΕΚ.    
 

 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 
 

 
 
 
 
 
* Καλή απόδοση για εσωτερική χρήση 
 
* Περιορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
 
* Χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες 
 

 
Απονέµεται σε εµπορεύµατα ή υπηρεσίες 

που πληρούν τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις του συστήµατος οικολογικής 

σήµανσης της Ε.Ε. 
Α.Μ.EL/007/07 

«Περισσότερες πληροφορίες για τους 
λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το 
οικολογικό σήµα σε αυτό το προϊόν 
υπάρχουν στην ιστοθέση :  
http://www.eco-label.com/
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