ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ-9
ECO

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαφανές αστάρι νερού με βάση ειδικές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες οι
οποίες του προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση, διεισδυτικότητα και μονωτικές
ιδιότητες. Συνιστάται ιδιαίτερα για την προετοιμασία καινούργιων επιφανειών
οι οποίες βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπου είναι προαπαιτούμενο η
χαμηλή οσμή και η χαμηλή εκπομπή οργανικών διαλυτών. Άοσμο, φιλικό για
τον χρήστη και το περιβάλλον, μεγάλη απόδοση. Εύκολο δούλεμα με ρολό,
πινέλο ή πιστόλι airless. Ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο άπλωμα, γρήγορο
στέγνωμα. Ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες και εξασφαλίζει
καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό χρώμα.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΝΕΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, ασβέστη και ενδείκνυται για
εφαρμογές στις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε άριστη πρόσφυση,
ισχυροποίηση και μονωτικές ιδιότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση:
Διαφανές
Ιξώδες, 25° C:
2.000-3.900mpas (BROOKFIELD, 20rpm)
Πυκνότητα:
1,02±0.03 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)
pH:
8.4-9.5
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:
•Στην αφή:
1 ώρα
•Επαναβαφή:
μετά από 3-4 ώρες
Απόδοση: 15-20 m²/lit ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
Αραίωση: 50-100 % με νερό

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε
είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα
παλαιών βαφών κλπ). Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών
χρησιμοποιήστε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ της ΜΑΧΡΩ. Αραιώστε με
καθαρό νερό σε ποσότητα έως 1:3 και εφαρμόστε ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ-9 και στην συνέχεια εφαρμόστε δύο χέρια τελικό χρώμα. Για
πολύ πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας
χρώματα εφαρμόστε ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ-9 αραιωμένο έως 50%
με καθαρό νερό και στη συνέχεια εφαρμόστε δυο χέρια το τελικό χρώμα.
Εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

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 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. Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) (Cas:55965-84-9)
& ΒΙΤ(Cas:2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ζητήστε
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για περεταίρω πληροφορίες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία: Οριακή τιμή της ΕΕ για
αυτό το προϊόν κατηγορία A/η . Συνδετικά αστάρια: 50 g/l (2007) και 30 g/l
(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ.
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