MST 11
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ
Αστάρι εύκολο, γρήγορο, ισχυρό, για κάθε περίπτωση

Περιγραφή
Προϊόντος :

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία
των επιφανειών πριν το βάψιμο. Διαφέρει σημαντικά
έναντι των κοινών ασταριών, διότι τα σωματίδια της
ρητίνης είναι δέκα φορές μικρότερα, με αποτέλεσμα να
διεισδύει βαθιά μέσα στην επιφάνεια του υποστρώματος
και να δημιουργεί καλύτερη αγκύρωση.

Χρήσεις :

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και
δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης
σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το
ξεφλούδισμα. Εφαρμόζεται σε παλαιές ή νέες επιφάνειες
όπως: σοβάς, σπατουλαριστοί τοίχοι μπετόν. Ισχυροποιεί και σταθεροποιεί πορώδεις
επιφάνειες που θα βαφούν με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα. Λόγω της μείωσης της
απορροφητικότητας του υποστρώματος βελτιώνεται ο απαιτούμενος χρόνος βαφής και
αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώματος. Χρησιμοποιείται επίσης σαν αστάρι στις
επιφάνειες που πρόκειται να επιχριστούν με έγχρωμο σοβά, έτσι ώστε να μειώνεται η
απορροφητικότητα του υποστρώματος και ο έγχρωμος σοβάς να στεγνώνει
ομοιόμορφα.

Πληροφορίες
Ειδικό βάρος:
1 kg/ lt
προϊόντος:
Πλεονεκτήματα: Είναι άοσμο ‐ Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες ‐ Είναι ασφαλές και ευχάριστο στο
δούλεμα ‐ Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα ‐Προσφέρει γρηγορότερη ανάκτηση
του χώρου που βάφτηκε ‐ Αναπνέει, αφού σχηματίζει μια μεμβράνη με μικροπόρους ‐
Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα
Τρόπος
Διάθεσης :

Σε πλαστικά μπιτόνια 5kg ,10kg και 20kg
• Σε παλέτα των 300kg, 60 μπιτόνια των 5kg
• Σε παλέτα των 400kg, 40 μπιτόνια των 10kg
• Σε παλετα των 480kg, 24 μπιτόνια των 20kg

Αποθήκευση:

Να αποθηκεύεται στεγασμένο και σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 oC έως + 30 oC

Συμπεριφορά
στη φωτιά :
Ασφάλεια και
Υγιεινή :

Δεν αναφλέγεται
ΠΟΕ ‐ “Συνδετικά Αστάρια”. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 30 gr/lt.
Μέγιστη περιεκτικότητα στο έτοιμο προς χρήση προϊόν: 29 gr/lt.

Προδιαγραφές : Ευρωπαϊκή οδηγία ETAG 004
(ως μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS)
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατανάλωση:

Περίπου 1 kg ανά 10 ως 15 m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
εφαρμογής

Οδηγίες χρήσεως:

 Ανακατέψτε πριν τη χρήση.
 Αραιώστε το με νερό, 30% ‐ 100%, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας εφαρμογής. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, η
προτεινόμενη αραίωση είναι 30% – 50 % με νερό
 Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο.
 Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 oC έως + 35 oC.
Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του
προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο
τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το
χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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