
300-350gr/m2
σε κατάλληλα 

προετοιμασμένες 
επιφάνειες

Χωρίς 
αραίωση. 

Έτοιμο 
προς χρήση

1-2 ώρες
ανάλογα με 
τις συνθήκες

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστρώματα - Αστάρια

Έκδοση: Ιανουάριος 2022. 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

Αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και 
χαλαζιακή άμμο. Χρησιμοποιείται σε λείες ή μη απορροφητικές 
επιφάνειες για να ενισχύσει την προσφυσή τους. Μετά την 
εφαρμογή του δημιουργείται μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε 
αλκαλικό περιβάλλον. Το Αστάρι Χαλαζία χρησιμοποιείται για την 
απόκτηση αδρότητας στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η 
πρόσφυση τόσο του Ακρυλικού σοβά η χρώματος όσο και του 
γυψοσοβά που θα ακολουθήσει. Η επιφάνεια που δημιουργείται 
έχει υψηλή αντοχή σε αλκάλια και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα.
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ΑπόδοσηΑραίωση Στέγνωμα

Εργαλεία εφαρμογής

Λευκό και
χρωματιστό

Αποχρώσεις

ΣυσκευασίαLt

Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον 
περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα 
αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο 
με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα.

LOW VOC CONTENT:
Χαμηλές Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Πινέλο, Ρολλό

Διατίθεται 
σε δοχεία: 1kg 5kg 15kg



Αποθήκευση

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
BΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72

www.chromodomi.gr

Αποφύγετε την εφαρμογή του 
προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 
6°C και πάνω από 40°C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 
80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την 
εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις 
τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστρώματα - Αστάρια

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν 
(Κατηγορία Α/ζ « Αστάρια », Τύπος Υ) 
30g/l (2010). To προϊόν περιέχει κατά 
μέγιστο 27g/l ΠΟΕ

Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο 
δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 
210 7793 777 

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η επιφάνεια να 
καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, 
υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό και αφήστε να 
στεγνώσει για 1 - 2 ώρες.  Εφαρμόστε το τελικό χρώμα. 

Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

voc ΠΟΕ (Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις)

• Μακριά από παιδιά

• Αποφεύγετε την επαφή με το    
     δέρμα και τα μάτια

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 
πλύνετε τα αμέσως με άφθονο 
νερό και εάν υπάρχει ανάγκη 
ζητήστε ιατρική συμβουλή

• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή

• Ο χώρος εργασίας να αερίζεται 
καλά

• Κατά την εφαρμογή συνιστάται 
     η χρήση γαντιών  και μάσκα 

προστασίας.

Οδηγίες υγιεινής 
& ασφάλειας

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.

Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε 
να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση 
και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην 
αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνθήκες
εφαρμογής

Ειδικό βάρος
Ιξώδες
pH
Στερεά κ.β
Στερεά κ.ο.

1,35
5800-7400

8-9
66-68
48-50

gr/lt (23oC)
mPas (23oC)

(23oC)
%
%

ISO EN2811-01-2011
ISO EN 2555-1999
ISO EN 976-1996

ISO EN 3251-2008
ISO EN 3233-1998

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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