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Go! Αστάρι Γυψοσανίδας
Do it Yourself
Υδροδιαλυτό γεμιστικό
ακρυλικό αστάρι

Λευκό υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα κατάλληλο για γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως σπατουλαρισμένες,
από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή
πρόσφυση εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας.
Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του
τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα και είναι σχεδόν άοσμο.

Αραίωση
8-12%

» Γεμίζει εξαιρετικά την επιφάνεια
εξομαλύνοντας τις ατέλειες
» Συνεισφέρει στην τελική κάλυψη
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12m2/L

Μέθοδος
εφαρμογής
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless

Στέγνωμα
½-1 ώρα

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO 2811@25°C}

1,67 (±0,02)

Στερεά κ.β. (%)
{ISO 3251-03}

67,5 (±3)

Στερεά κ.ο. (%)
{ISO 3233-98}

46 (±3)

Ιξώδες (KU)
{ASTM D 562-05@25°C}

95 (±15)

Ιξώδες Βαφής (KU)
{ASTM D 562-05@25°C}

70 (±15)

Καλυπτική Ικανότητα
{ISO 3905}

> 97,5% @ 150μm υγρό φιλμ

Δείκτης Λευκότητας
{ASTM E 313-98}

89,0 (±1,5)

Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}

0,5 (±0,5)

Στιλπνότητα 85°
{ISO 2813-99}

7 (±2)

Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Φιλμ
(1η στρώση)

35μm (±5μm)

Αντοχή
στην Επιταχυνόμενη Γήρανση
{ASTM D 1849-95}

10 (1 μήνας@50°C
σε κλίμακα αξιολόγησης
1min-10max)

Aστάρια Α/ζ (Υ)
Οριακή τιμή: 30g/L
Μ
 έγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου
προς χρήση: 29g/L

09/2015 Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα
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Go! Αστάρι Γυψοσανίδας
Do it Yourself
Υδροδιαλυτό γεμιστικό
ακρυλικό αστάρι

Προετοιμασία ΚΑΙ Βαφή Επιφάνειας

Συσκευασία

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρά σημεία.

»Δ
 ιατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες 3L και 9L.

» Σε νέες επιφάνειες: Εφαρμογή 1 στρώσης KRAFT GO!
Αστάρι Γυψοσανίδας.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας
ΚΑΙ Προστασίας του Περιβάλλοντος

» Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα:
Χρησιμοποιείστε Kraft Spachtel.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου
και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Οδηγίες Εφαρμογής
» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή
airless.
» Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζονται αμέσως μετά
τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με
ζεστό νερό και σαπούνι.
» Αραίωση: 8-12% με νερό.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: ½-1 ώρα σε
25°C και 50% σχετική υγρασία.
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής.
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και
πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής
υγρασίας.
» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή
κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε
περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση
στον ήλιο.

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ
THΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του
προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Αποθήκευση

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C
έως 35°C.
» Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
| E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

