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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακρυλικό αστάρι διαλύτου διαφανές, αδιάβροχο με μεγάλη διεισδυτικότητα
ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο μεταξύ
της επιφάνειας που θέλουμε να βάψουμε και του τελικού χρώματος
προσφέροντας μακροχρόνια πρόσφυση, χωρίς να προκαλεί κιτρίνισματα στα
τελικά χρώματα. Ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα, προσφέρει
αδιαβροχοποίηση στις βαμμένες με αυτό επιφάνειες ενώ ταυτόχρονα
επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Στεγνώνει γρήγορα, εφαρμόζεται
εύκολα χωρίς τρεξίματα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά και
ακρυλικά χρώματα, τσιμεντοχρώματα, ρελιέφ και στεγανωτικά. Εφαρμόζεται
σε επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, κόλλα επιφάνειες βαμμένες με
ασβέστη , σπατουλαριστά ακόμη και πάνω σε κακής ποιότητας χρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση :
Διαφανές
Ιξώδες, 25° C ,CF No4:
80-100sec (ΙSO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) :
0,90± 0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-2,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:
•
Επιφανειακό :
30-60 λεπτά
•
Επαναβαφή :
2 ώρες
Απόδοση : 13±15 m²/lit για τους τοίχους, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας. 8±10 m²/lit για τις ταράτσες, ανάλογα με την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Σημείο ανάφλεξης :
25° C (EΛOT EN ΙSO 1523-02)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε
είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών
βαφών κλπ. Για τους τοίχους ,αραιώστε με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Μ-30 έως 100 %
κατά βάρος και εφαρμόστε ένα χέρι. Για τις ταράτσες, στοκάρετε ρωγμές και
αρμούς με Ακρυλικό στόκο σπάτουλας της ΜΑΧΡΩ, αραιώστε με
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Μ-30 20 % κατά βάρος και εφαρμόστε ένα χέρι. Συνιστάται να
προσέχουμε σε κάθε εφαρμογή με το αστάρι VILEDUR Μ-20, να
εφαρμόζουμε το κατάλληλο πάχος φιλμ, ούτως ώστε να μην δημιουργεί
σάρκα στην επιφάνεια αλλά και ούτε και να είναι πολύ αραιωμένο ούτως ώστε
να διεισδύει μέσα στην επιφάνεια και να εξαφανίζεται.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το
περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό,
απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο
ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων
ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η Συνδετικά αστάρια: 750
g/l (2007) και 750 g/l (2010). To προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 739 g/l ΠΟΕ.
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