
                     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι πολλαπλών εφαρμογών, αντισκωριακό και ταχυστέγνωτο. Επαναβάφεται με χρώματα νερού, χρώματα εποξικά 
και πολυουρεθάνης. Εφαρμογή σε γύψο, τσιμέντο, τούβλο, γυψοσανίδες, ατσάλι, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, χαλκό, 
ορείχαλκο, PVC, ξύλο κ.α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Εύκολη εφαρμογή
 Ταχυστέγνωτο
 Δεν χρειάζεται τρίψιμο για την επαναβαφή
 Αντισκωριακό (Πιστοποιήση EN ISO 9227:17)
 Επαναβάφεται και ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλάζουν οι ιδιότητές του.
 Προτεινόμενο πάχος: 60-90 microns. Εφαρμογή με 1-2 στρώσεις.
 Εξαιρετική πρόσφυση (Πιστοποίηση UNE EN ISO 2409:13 για σίδηρο, γαλβανιζε και αλουμίνιο)
 Επαναβάφεται με τα περισσότερα είδη χρωμάτων
 Αόσμο όταν στεγνώσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Semi-matt
Απόχρωση λευκό
Ειδικό βάρος 1,24± 0,05 kg/l
Πυκνότητα 95 +/- 5 KU
Στερεά όγκου  43± 1
Στερεά βάρους 61± 1
Καλυπτικότητα 10-12 m²/L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά
Επαναβαφή 2- 4 ώρες / σε 2 συστατικών 24  ώρες 
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Διαλυτικό 1403,1405
Συσκευασίες 0.08 L, 0.375 L, 0.75 L
VOC                                                             Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):496,26 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Νέες Επιφάνειες: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λίπη, ξένα υλικά και σκουριά. Πριν την 
εφαρμογή προετοιμάστε την επιφάνεια. Ενα ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο βοηθά την πρόσφυση. 
Μέταλλο: Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο, απολιπάνετε και απομακρύνετε την σκουριά. Εφαρμόστε το προϊόν με το 
ενδεδειγμένο πάχος στρώσης. 
PVC: Καθαρίστε, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. 
Ξύλο: Απομακρύνετε τη σκόνη, τις ρητίνες και τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο. Καθαρίστε την επιφάνεια και εφαρμόστε
το προϊόν με το ενδεδειγμένο πάχος στρώσης. 
Αποκατασταση και συντήρηση: Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις νέες επιφάνειες και απομακρύνετε ξένα υλικά, λίπη 
και σκουριά. Είναι πιθανό το αστάρι να μην έχει σωστή πρόσφυση σε παλιές στρώσεις χρώματος. Κάνετε μια δοκιμή 
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πριν την εφαρμογή. Αν αμφιβάλετε για την πρόσφυση, αφαιρέστε το παλιό χρώμα και συνεχίστε όπως για τις νέες 
επιφάνειες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ανακατέψτε πολύ καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια η οποία 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Σε δύσκολες επιφάνειες τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και κάντε μια δοκιμαστική 
εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας στην ηλιοφάνεια. Μην εφαρμόζετε αν τα 
επίπεδα της υγρασίας υπερβαίνουν το 80% και σε θερμοκρασία κάτω των 5ºC ή πάνω των 35ºC. Φρόντιστε ώστε να ο 
χώρος να αερίζεται καλά κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. 

Για πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε απευθείας 1-2 χέρια σε λεπτές στρώσεις. Σε βαμμένες επιφάνειες σε καλή 
κατάσταση: Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο, πλύντε και εφαρμόστε το Montoprimer total αφού η επιφάνεια στεγνώσει 
πολύ καλά. Σε βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Αφαίρεστε τις παλιές στρώσεις του χρώματος και εφαρμόστε 
όπως σε νέες επιφάνειες. Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό. Αραιώστε σε ποσοστό 10% αν χρησιμοποιήσετε πιστόλι. 
Επαναβάψτε ύστερα από 12-24 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO 
S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -

e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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