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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Fleetwood Masonry Stabilising Primer είναι σταθεροποιητικό αστάρι χαμηλής οσμής, υδατοδιάλυτο 
με σύνθεση εξαιρετικά διεισδυτική, ώστε απορροφάται άριστα και σταθεροποιεί κονιώδεις, παλιές, 
φθαρμένες ή ανομοιόμορφης απορροφητικότητας επιφάνειες. Προσφέρει την ιδανική προετοιμασία 
πριν την βαφή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Σφραγίζει, ενώνει, ασταρώνει με μια χαμηλής 
οσμής και φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Είναι ιδανικό για την προετοιμασία επιφανειών σοβά, γυψοσανίδας, μπετό, κλπ. Σταθεροποιεί 
οποιαδήποτε βαμμένη επιφάνεια που εμφανίζει ενδείξεις ανθρακικού ασβεστίου. Καθώς είναι χαμηλής 
οσμής, είναι ιδανικό για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απόχρωση:   Διάφανο           
Σύνθεση:   Ακρυλικό στυρένιο                        
Πυκνότητα:   1.00 +/-0.05 
Στερεά:   17 +/-1 %                                                     
Απόδοση:                        10-20 τμ/λίτ (ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας)  
Χρόνος στεγνώματος: 2-4 ώρες  
Επαναβαφή:   4 ώρες 
Καθαρισμός:                        Νερό  
Συσκευασίες:   2.5 L &5L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιμή σύμφωνα με 2004/42/ΕΚ για προϊόν τύπος Υ, 
κατηγορία Α/ζ Αστάρια 30 g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγ. 29 g/l 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι  
Προετοιμασία: Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς επιμολύνσεις. Δομικά 
ελαττώματα πρέπει να επιδιορθωθούν προτού ξεκινήσει η διαδικασία βαφής. Σαθρά σημεία να 
απομακρυνθούν με μια σκληρή βούρτσα (όχι συρματόβουρτσα) και τυχόν οπές ή ρωγμές με ειδικό 
γεμιστικό στόκο εξωτ. χρήσης. Θεραπεύστε σημεία με άλγες ή μούχλα με διάλυμα fungicidal. Αφήστε 
να μεσολαβήσουν 24 ώρες, ξεβγάλετε με νερό. Αν υπάρχει έντονο πρόβλημα υγρασίας, μπορεί να 
χρειαστεί και 2η εφαρμογή διαλύματος.  
 
Εφαρμογή: Δεν χρειάζεται αραίωση. Εφαρμόστε μια πλούσια στρώση με πινέλο ή ρολό και απλώστε 
το πάνω στην επιφάνεια. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες μπορεί να χρειαστεί και 2η στρώση 
 
Μην το εφαρμόζετε πάνω από επιφάνειες με πίσσα. Μην το εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία είναι 
κάτω από 8οC ή αν επίκειται βροχή. 
 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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FLEETWOOD MASONRY STABILISING PRIMER  
 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΡΟΥ  


