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Περιγραφή: 

Υδατικής διασποράς αστάρι σταθεροποίησης για 

απορροφητικές επιφάνειες.  

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

Ενδείκνυται ειδικά για:  

 Πετρόχτιστες κατοικίες 

 Φυσικά ή συνθετικά πετρώματα επενδύσεων 

 Επιχρίσματα, τούβλα, τσιμεντοκονίες, μπετόν, 

πορομπετόν 

 Γυψοσανίδες, γυψοκονίες 

 

Εξασφαλίζει στεγανοποίηση χωρίς σημαντική μεταβολή της 

διαπνοής του δομικού στοιχείου.  

Δεν δημιουργεί έντονο φιλμ και δεν μεταβάλει αισθητά την 

εξωτερική όψη.  

Προστατεύει από την ανάπτυξη μικροοργανισμών και 

μυκήτων.  

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Υδατικής διασποράς αστάρι, μη εύφλεκτο με ελάχιστη 

οσμή.  

Είναι λεπτόρρευστο και έχει μικρή κατανάλωση, οικονομικό. 

Έχει μικρομοριακή σύσταση με βάση ακρυλικές ρητίνες, 

ώστε να είναι διεισδυτικό. 

 

Σύνθεση: τροποποιημένα ακρυλικά συμπολυμερή. 

 

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

 Οικονομικό  

 Λεπτόρρευστο και διεισδυτικό  

 Γρήγορο στέγνωμα 

 Αντέχει στο νερό και στα χημικά  

 Ευρύ φάσμα εφαρμογών 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο 

Συσκευασία: 1kg, 4kg 20 kg και 1000 kg 

Αποθήκευση: Ελάχιστον 18 Μήνες 

Χρώμα: Λευκό 

Ειδικό Βάρος: 1,00kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής: Ελάχιστη 5°C  

Κατανάλωση: περίπου 100-200 g/m2 για κάθε χέρι 

Στέγνωμα: 2-4 Ώρες στους 20 ° C 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέμβριος 2007 

 

 

 

Προεργασία Υποστρώματος: 

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή 

και τελείως απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.  

 

Εφαρμογή: 

1. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 

2. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στο υπόστρωμα 

με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. 

3. Καθαρίστε τα εργαλεία µε νερό αμέσως μετά τη 

χρήση. 

 

Κατανάλωση: 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 18 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. 

 ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ. 

 Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC και 

σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές 

θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και 

αντίστροφα. 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. 

Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά 

με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό . Το στερεοποιημένο υλικό δεν 

αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.   

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. 

Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε 

τα σαν οικοδομικά απόβλητα. 

 

Εξαρτάται από την απορροφητικότητα κάθε επιφάνειας 

και είναι περίπου 100-200 g/m2 . 


