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Περιγραφή 
Το αστάρι γυψοσανίδων είναι λευκό υδατοδιάλυτο αστάρι, ακρυλικής βάσης για εσωτερικές επιφάνειες με εξαιρετική γεμιστική 
ικανότητα και ικανοποιητική καλυπτικότητα. Είναι κατασκευασμένο για να μειώνει την απορροφητικότητα της προς βαφή 
επιφανείας και ειδικά γυψοσανίδων και άλλων δομικών επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν κλπ., συμβάλλοντας στην 
καλυπτικότητα και στην ομοιομορφία του τελικού χρώματος. 
 

Σκοπός Χρήσης 
Αστάρωμα εσωτερικών επιφανειών γυψοσανίδας 
 

Βασικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Άριστη γεμιστική ικανότητα. 
• Μειώνει την απορροφητικότητα της γυψοσανίδας. 
• Πολύ καλή πρόσφυση. 
• Υψηλή καλυπτικότητα. 
• Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αυξάνοντας την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. 
• Εξαιρετικό αποτέλεσμα με ένα μόνο χέρι. 
• Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων. 
 

Αποχρώσεις 
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling. 
 

Απόδοση. 
Θεωρητική απόδοση :18-20m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  
 

Προτεινόμενα συστήματα  
Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής 
Aστάρωμα νέων εσωτερικών και επιφανειών γυψοσανίδας. 
 

Νέες επιφάνειες 
 

Στάδιο Περιγραφή Επιστρώσεις 

Προετοιμασία Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται 
στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στόκο ή Stuco 
Grid της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους. 
Αν πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας Stuco Grid τότε είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιηθεί κάποιο διεισδυτικό αστάρι  

- 

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
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Συσκευασία: 3lt  |  10lt 



Σελίδα 2 από 3 
 

Αστάρι  Αστάρι γυψοσανίδας 1 επίστρωση 

Τελική επίστρωση Πλαστικό χρώμα 2 επιστρώσεις 

Συνθήκες Εφαρμογής 
Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 100C έως 350C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%. 
 
 

Οδηγίες Εφαρμογής 
Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα 
χρώματα. Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ ’όγκο για βαφή με ρολό ή πινέλο και έως 30% για βαφή με πιστόλι. 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
ΠΟΕ 15gr/lt (αραιωμένο - έτοιμο προς χρήση). 

Πυκνότητα 1,39±0,03gr/cm3 (ISO 2811) 

Ιξώδες  90-110 K.U., 250C (ASTM D562) 

pH  7,7-8,7 

Απόδοση  18 - 20m2/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφανείας. 

Διαλύτης  Νερό. 

Αραίωση  Με νερό, σε ποσοστό έως 20% για βαφή με ρολό ή πινέλο και έως 30% για βαφή με πιστόλι. 

Χρόνος 

Στεγνώματος 

 Στεγνό στην αφή σε 30-60 λεπτά.  

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία) 

Επαναβαφή  Μετά από 8 ώρες. 

 (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία) 

Εφαρμογή  Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. 

 

 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ 
ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία ζ, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt, 
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 15gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος). 
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Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το 
προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να 
φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς 
και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
 

Oδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε 
τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον 
νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική 
αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που 
το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 

 
 

BERLING A.B.E.E. 

Βιομηχανία Χρωμάτων 
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