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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ταχυστέγνωτο αντισκουριακό αστάρι. Έχει αντισκουριακή δράση χάρη στα μη-τοξικά αντισκουριακά 
πηγμέντα και σε ένα σύνολο αδιάβροχων ρητινών. Δεν περιέχει μόλυβδο. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Είναι αστάρι με καλή πρόσφυση σε μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών, όπως σίδερο, αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, μπρούντζο, κασσίτερο, ξύλο και πολυεστέρα. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως 
ανοξείδωτα υλικά, ίσως χρειάζεται να τρίψετε την επιφάνεια ώστε να ανοίξουν οι πόροι. 
Όταν εφαρμόζεται κατάλληλα, συνίσταται ως αστάρι σε βυθισμένες και μη-βυθισμένες επιφάνειες. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισμα   Σατινέ. 
Απόχρωση   Ανοιχτό γκρι. 
Σημείο ανάφλεξης  28οC. 
Καλυπτικότητα  13-16 τ.μ./λίτρο. 
Πυκνότητα   1.110 kg/L. 
Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Πλήρως 
  Στους 10οC: 1 ώρα  2-3 ώρες 
  Στους 23οC: 30 λεπτά 1-2 ώρες 
Επαναβαφή Ελάχιστος χρόνος: Όταν στεγνώσει πλήρως. Αν εφαρμόζονται 

προϊόντα 2-συστατικών, περιμένετε τουλάχιστον 6 ώρες. 
Αραίωση   ΥΑΤΕ Diluyente. 
Καθαρισμός εξοπλισμού ΥΑΤΕ Diluyente. 
Συσκευασίες 750 ml και 4 λίτρων. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο  Ρολό  Σπρέι 
Αραίωση κατά προσέγγιση 3-5%  5-7%  20-25% 
Διάμετρος στομίου      1.5 mm 
Πίεση στομίου       3-4 bar 
Αν εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC ή άνω των 30οC, κάποια από τα αναφερόμενα 
χαρακτηριστικά μπορεί να διαφοροποιηθούν. 
 
Πολυεστέρα: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με ΥΑΤΕ Diluyente, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και 
απομακρύνετε τη σκόνη πριν εφαρμόσετε το ΥΑΤΕ Imprimacion Marina. 
Ξύλο: Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις σε στεγνές και τριμμένες επιφάνειες. 
Σίδερο: Αφαιρέστε σκουριά, λιπαρές ουσίες και βρωμιά. Όταν στεγνώσει, εφαρμόστε 2 στρώσεις 
ΥΑΤΕ Imprimacion Marina. Για βυθισμένο σίδερο, συνίσταται να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. 
Μέταλλα: Αφαιρέστε λιπαρές ουσίες και στεγνώστε την επιφάνεια. Εφαρμόστε YATE Imprimacion 
Marina. 
Όταν πρέπει να ασταρωθεί ανοξείδωτο ατσάλι, τρίψτε προηγουμένως με γυαλόχαρτο για να βελτιωθεί 
η πρόσφυση. Ο βαθμός τριψίματος εξαρτάται από την ποιότητα του υλικο. 
 

Κωδικός   54_182 
T/T   07N 

Imprimacion Marina 
Ναυτιλιακό αστάρι 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προϊόν με βάση διαλύτη. 

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 


