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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Αλκυδική

Εμφάνιση: Παχύρευστο υγρό 

Απόχρωση: Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί 

Ιξώδες: 2000 - 2500 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: 1.55  0,02 gr/cm3 

Στερεά κ.β. 72%

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 
και στεγνώματος:

15 – 25oC

Επιφανειακό στέγνωμα: 1hr

Σε βάθος στέγνωμα: 24hr

Χρόνος επαναβαφής (*): 24hr

Απόδοση: 9-11m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: 5% με White spirit

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος.

iron guard

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αλκυδικής βάσεως αντιδιαβρωτικό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. 
Προσφέρει άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα σε συνδιασμό με μαλακό 
δούλεμα και εύκολο τρίψιμο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί άριστη επιφάνεια για 
γρήγορη επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα. Αραιώνεται με διαλυτικό 
White spirit.

ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Υψηλή πρόσφυση
• Τέλεια καλυπτικότητα
• Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
• Πολύ καλή απόδοση
• Εύκολο στο άπλωμα
• Οικονομία στην εφαρμογή
• Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές 

Ιδανικό για επιφάνειες από:
• Μέταλλο
• Ξύλο

•Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
•Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
•Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την 
εφαρμογή.
•Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και 
την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

•Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων IRON GUARD.
•Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί  να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%. 
•Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά τη 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 με White spirit. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

•Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 
oC -35 oC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 
έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
•Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά 
κλειστός. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ
•Κατηγορία προϊόντος Α/ζ (Δ) ‘Αστάρια’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/
ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του 
έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 349gr/lt.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
•Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. 
•Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του 
υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. 
•Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό. 


