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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το αστάρι ψευδαργύρου ZINC της Coovar είναι ένα υψηλής αποδόσεως τροποποιημένο αλκυδικό 
αστάρι μετάλλου. Έχει εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και συνίσταται για χρήση σε δύσκολες 
επιφάνειες.  
                                                           ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το αστάρι ZINC χρησιμοποιείται ως ένα αντιδιαβρωτικό αστάρι για σίδηρο και ατσάλι. Είναι ιδανικό για 
κατασκευές που συνδυάζεται ξύλο με μέταλλο, καθώς ασταρώνει αποτελεσματικά  και τις δύο 
επιφάνειες. Αποτελεί μια πιο ισχυρή λύση από τα κοινά αστάρια που χρησιμοποιούνται γενικής χρήσης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γαλβανιζέ πόρτες πυρασφάλειας , μεταλλικές πύλες, γκαραζόπορτες, 
κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλουμίνιο. Ιδανικό για παραθαλάσσιο περιβάλλον . Για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα:   Ματ 
Απόχρωση:   Κόκκινο / Γκρι  
Ειδικό Βάρος:   1,32   
Στερεά όγκου:   46%. 
Σημείο ανάφλεξης:  27οC Seta flash με κλειστό καπάκι. 
Απόδοση:   13τμ/λ 
Χρόνος στεγνώματος: Στην αφή 2 ώρες Πλήρως 12 ώρες  
Επαναβαφή:   12 ώρες   
Συσκευασίες:   500 ml , 1L, 2,5L  
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος Δ 
κατηγορίας Α/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 500g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση 
περιέχει κατά μέγιστο 459g/l ΠΟΕ.  
Διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές σε χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα, κλπ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής                  Πινέλο / Ρολό    Airless 
Αραίωση/ καθαρισμός εξοπλισμού:     White Spirit 
Αραίωση κατά προσέγγιση                   10%   10% 
Διάμετρος στομίου                           0.011” 
Πίεση στομίου               1800-2000 psi  
Συνιστώμενο πάχος                35 dry microns  
Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς 
λιπαρές ουσίες ή σαθρά σημεία. 
Νέες επιφάνειες: Η νέα σιδερένια επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη  από σκόνη και σκουριά. 
Προτείνεται καθαρίσετε με τριβείο σε επίπεδο SA 2½. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιείστε 
άλλο μηχανικό μέσο. Οποιαδήποτε λιπαρή ουσία πρέπει να αφαιρεθεί με κατάλληλο καθαριστικό πριν 
την εφαρμογή.  
Ανακατέψτε καλά το προϊόν στο δοχείο και εφαρμόστε σύμφωνα με τη συνήθη ορθή πρακτική. Σε 
κλειστούς χώρους, παρέχετε επαρκή εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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ZINC PHOSPHATE PRIMER     
    ΑΣΤΑΡΙ ZINC GREY PRIMER  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


