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AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ είναι οικολογικό ακρυλικό αστάρι 
νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για πλαστικά και 
ακρυλικά χρώματα. Πληροί τις προδιαγραφές των 
Αποφάσεων 2009/543/ΕΚ και 2009/544/ΕΚ, που αφορούν τη 
θέσπιση  αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής 
του οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Χάρη στην καινοτόμο 
σύνθεσή του, εφαρμόζεται ξεκούραστα χωρίς να τρέχει και 
χωρίς να πιτσιλάει. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης 
και σταθεροποιεί επιφάνειες σοβά, παρετίνα, μπετόν κλπ. 
Παρουσιάζει μεγάλη απόδοση και έτσι αποτελεί τον 
οικονομικότερο τρόπο ασταρώματος τοίχων. 

  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
Τύπος: : 100% ακρυλικό αστάρι πλαστικών, βάσεως νερού. 
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. 
Ειδικό βάρος: 1,03-1,05 ±0,02gr/cm3  
Αραίωση: Αραιώνεται 300-400% με καθαρό νερό.  
Απόδοση: Περίπου 15-20m² ανά λίτρο ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε λιγότερο από μία ώρα και επαναβαφή μετά από 2-3 ώρες. Οι 
χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, 
θερμοκρασία). 
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. 
 
ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ   
Αστάρια: 30 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 g/l ΠΟΕ. 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ   

 
• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή 

κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.  
• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων 

επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

• Αραιώστε με 300-400% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Αραιώστε 
οπωσδήποτε σε αναλογία 1 μέρος AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ με 3-4 μέρη καθαρό νερό για να 
διεισδύει και να δένει την επιφάνεια σε βάθος, χωρίς να δημιουργεί γυαλιστερό φιλμ. 
Εφαρμόστε 1 χέρι AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ.  

• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Εφαρμογή και 
στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 

• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.  
Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό 
διάλυμα. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ - ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

 
Μακριά από παιδιά · Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του 
προϊόντος ή την ετικέτα · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα · 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία · Περιέχει 
1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-
μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση · Μην το 
αδειάζετε στην αποχέτευση · Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
Σηκώστε με προσοχή - το βάρος ξεπερνά τα 10 kg. 

 


