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ΑΣΤΑΡΙ SMALTODUR SILICONE 
 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Διαφανές σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι. Λόγω της σύνθεσής του διεισδύει σε πορώδεις 
επιφάνειες (π.χ τούβλα, σοβάδες, τσιμεντένιες επιφάνειες, παρετίνες,  παλιά χρώματα 
κ.λ.π), τις οποίες αδιαβροχοποιεί και ισχυροποιεί, ενώ παράλληλα αυξάνει την πρόσφυση 
και την απόδοση του τελικού χρώματος χωρίς να μειώνει την υδρατμοπερατότητα (αναπνοή), 
όπως τα κοινά αστάρια.  
Ιδανικό αστάρι για νέες επιφάνειες όπου πρόκειται να βαφούν με SMALTΟPLAST SILICONE 
eco. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και δεν επιτρέπει την μετακίνηση αλάτων και 
ανιούσας υγρασίας στην επιφάνεια  του τελικού χρώματος. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Εμφάνιση  : Άχρωμο – Διαφανές. 

Ειδικό βάρος   : 0,80-0,82 kg/lt. 

Απόδοση  : 10–14 m2 /lt  ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. 

Να αποφεύγεται η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας ασταριού από 

αυτή που μπορεί να δεχθεί και να απορροφήσει η επιφάνεια. 

Αραίωση : Έτοιμο προς χρήση. 
Κατηγορία VOC : «Συνδετικά αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 750 gr/lt. 

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 700 

gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 

2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο 

βρασμού < 2500C. 
Στέγνωμα* : Στεγνό στην αφή σε 1-3 ώρες. 
Επαναβαφή* 
 

: Επαναβάφεται σε 4-6 ώρες.  

Αποχρώσεις   : Άχρωμο. 

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 

συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται. 
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  ΑΑΔΔΙΙΑΑΒΒΡΡΟΟΧΧΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ((DDIINN  EENN  11006622--33))    --    ΥΥΨΨΗΗΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΝΝΟΟΗΗ  ((DDIINN  EENN  11006622--22))  



 ΠΡΟΪΟΝ: ΑΣΤΑΡΙ SMALTODUR SILICONE                                              VECHRO S.A Tηλ:210 4816101-3                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Ε-8051                                                                 Έκδοση την 22.02.2001 
Σελίδα 2 από 2                                                                                                 Τροποποιήθηκε την 29.08.2011 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 lt, 5 lt  και 15 lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πινέλο, ρολό. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 
υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε μία στρώση SMALTODUR SILICONE 
ομοιόμορφα. Να αποφεύγεται η βαφή επιφανειών όπου το αστάρι δεν μπορεί να διεισδύσει. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Στραγγίξετε καλά το χρώμα πίσω στο κουτί και κλείστε το ερμητικά για μελλοντική χρήση. 
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία 8-300C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Να αποφεύγεται η βαφή 
επιφανειών όπου το αστάρι δεν μπορεί να διεισδύσει ή όπου υπάρχει εγκλωβισμένη ή 
επιφανειακή υγρασία. Αντίξοες συνθήκες κατά και μετά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν 
τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν  για 3-4 εβδομάδες 
πριν ασταρωθούν.   
 
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 
έκθεση στον ήλιο. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
                  
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 
 
 


