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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση: Λευκό 

Ιξώδες: 7500 - 8000 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: 1.54  0,02 gr/cm3 

Επιφανειακό στέγνωμα: 45-60 min

Χρόνος επαναβαφής (*): 6-8 hr

Απόδοση: 9-11 m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση

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

STAIN BLOCKER ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό μονωτικό αστάρι λεκέδων βάσεως διαλύτου για οικοδομικές 
επιφάνειες. Απομονώνει κάπνα, ρύπους, μούχλα, λίπη, υγρασία κ.λ.π. και 
αποτρέπει την επανεμφάνιση τους. Έχει μεγάλη λευκότητα και καλυπτικότητα, 
και εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες τοίχων, ξύλου, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Πολύ αποτελεσματικό μονωτικό αστάρι λεκέδων
• Απομονώνει κάπνα, ρύπους, μούχλα, λίπη κλπ.
• Αποτρέπει την επανεμφάνιση τους

Ιδανικό για επιφάνειες από:
• Μπετό
• Γυψοσανίδα
• Σοβά
• 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.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Ασταρώνεται η επιφάνεια με STAIN BLOCKER σε μία στρώση. 
• Σε περίπτωση δύσκολων λεκέδων εφαρμόζεται STAIN BLOCKER και σε 
δεύτερη στρώση μετά από 24 ώρες.

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 αρχικά με White spirit και στη συνέχεια με σαπούνι 
και νερό.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

•Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C εως 40°C

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. 
• Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. 


