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ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Υδατοδιαλυτό αστάρι γυψοσανίδας, ακρυλικής βάσης για εσωτερική χρήση. Έχει 

άριστη γεμιστική ικανότητα σε επιφάνειες γυψοσανίδας και άλλες επιφάνειες προς 

εξομάλυνση των ατελειών. Δημιουργεί υπόστρωμα ομοιόμορφης απορροφητικότητας 

καλύπτοντας τις όποιες ανωμαλίες μεταξύ υλικού πλήρωσης των αρμών και της 

γυψοσανίδας. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
Ειδικό βάρος :  1,70 – 1,75 kg/lt. 

Απόδοση :  8–14 m2 /lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της 

επιφάνειας.       

Αραίωση :  5-10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και  15-

20% για εφαρμογή με πιστόλι airless 

Κατηγορία VOC  :  «Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. 

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 

25gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο 

βρασμού < 2500C. 

Στέγνωμα  :  Στεγνό στην αφή σε ½  – 1  ώρα. 

Επαναβαφή :  3 – 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και 

υγρές συνθήκες και όσο η  απορροφητικότητα της επιφάνειας 
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ελαττώνεται. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 9lt. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να 

καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 

υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως καθαρές  και στεγνές. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εφαρμόστε 1 στρώση. Μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα της 

VECHRO.  

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία  του χώρου 8–30οC και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80%.  Αντίξοες 

συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του 

προϊόντος. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη 

σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και 

καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

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. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Μακριά από παιδιά. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Το προϊόν ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 


