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Τεχνικό  Φυλλάδιο 
 

 

PRO 101 
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. 
  
 
Παραδείγματα εφαρμογών 
 
Υψηλής ποιότητας αστάρι ακρυλικής βάσης, 
υδατοδιαλυτό, με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα . 
Ενισχύει την πρόσφυση και ρυθμίζει την 
υδατοαπορροφητικότητα, προσφέροντας ιδανικό 
υπόστρωμα  στους έγχρωμους ακρυλικούς σοβάδες και 
στα ελαστικά επιχρίσματα όπως το MONOKAPA, 
GRANULATO και  PLASTERFIN και εφαρμογή σε ένα 
μεγάλο πλήθος υποστρωμάτων και υλικών επικάλυψης. 

 
Υλικά επικάλυψης 
 
• Ακρυλικοί σοβάδες 
• Τσιμεντοειδή επιχρίσματα 
• Επιχρίσματα με βάση τον γύψο 
• Βαφές  
• Υδατοδιαλυτά χρώματα 
• Τσιμεντοειδή συγκολλητικά υλικά κ.α. 
 
Υποστρώματα 
 
• Σκυρόδεμα 
• Τούβλα, τουβλίνες 
• Φυσικοί λίθοι 
• Γυψοσανίδες 
• Μοριοσανίδες 
• Τσιμεντοειδή επιχρίσματα 
• Γύψινα επιχρίσματα κ.α. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: Υγρό  
 
Απόχρωση: Λευκό 
 
Πυκνότητα: 100 kg/l                                                                                                                                                                   
 
pH: 9 
                                                                                                                                           
Κατανάλωση: 100-200 gr/m2 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος 
                                                                                                                                
Προετοιμασία υποστρώματος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες καθαρές από σαθρά, 
αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ.   
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Το υλικό 
χρησιμοποιείται ως έχει. Εφαρμόστε το υλικό με ρολό, 

βούρτσα ή με ψεκασμό.  Στα πολύ πορώδη 
υποστρώματα πραγματοποιήστε περισσότερες από μια 
εφαρμογές εφόσον όμως το προηγούμενο χέρι έχει 
στεγνώσει πλήρως. Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή να 
γίνεται ημέρες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία 
(θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35°C) ή βροχόπτωση και 
ημέρες στις οποίες αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία 
κάτω του μηδενός. Mετά τη χρήση απομακρύνετε τα 
υπολείμματα του υλικού από τα εργαλεία εφαρμογής με 
νερό. 
 
Συσκευασίες 
 
Πλαστικά δοχεία 5, 20 lt   
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους 
προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες.  
 
Σημειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της 
εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό 
κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, 
στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης 
των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο 
πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής  
Tel: 210 5744222  
Fax: 210 5740777  
Email: info@netbauer.com  
http//  www.netbauer.com 
Frankfurt, Reg. No 312310 QM 
Qualitätsmanagementsystem 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
 


