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Aqua Grip®  

Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού 

 192-04 

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό µικρονιζέ αστάρι νερού για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους. Έχει µεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, µε 
αντοχή σε αλκαλικά υποστρώµατα, έχοντας παράλληλα υψηλή διαπνοή. 
Ιδανικό να σταθεροποιεί και να αδιαβροχοποιεί παλαιές πορώδεις 
επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για καινούργιες και πρώην βαµµένες επιφάνειες 
από σπατουλαριστούς τοίχους, γυψοσανίδες, σοβά, µπετόν, τούβλα. ∆ίνει 
µια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώµατα. Στεγνώνει γρήγορα 
επιτρέποντας την επαναβαφή την ίδια ηµέρα. Είναι άοσµο, φιλικό προς τον 
χρήστη και το περιβάλλον. Είναι πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα 
κριτήρια του Συµβουλίου Οικολογικής Σήµανσης της Ε.Ε. 
 

 

 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• ∆ιεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια 

• Εξαιρετική πρόσφυση 

• Σταθεροποιεί παλαιές πορώδεις επιφάνειες. 

• Αντοχή σε αλκαλικά υποστρώµατα  

• Γρήγορο στέγνωµα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ηµέρα. 

Αποχρώσεις :  Ηµιδιάφανο και σε ελαφριά γκρι απόχρωση  
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: Σατινέ. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στη θερµοκρασία 
Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες  Αντέχει ως τους 65

Ο
 C 

Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες Αντοχή στο νερό 
Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιµέντου όταν επικαλυφθεί µε χρώµα 
χρήσεως την Benjamin Moore. 

Εξαιρετική αντοχή στην βροχή και την υγρασία.  
 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/η τύπος Υ:  ( Συνδετικά αστάρια), και είναι κάτω 
από τις σχετικές οριακές τιµές της ΕΕ:30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 8g/l ΠΟΕ  
 

Απόδοση Στερεά κατά Βάρος Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 
 

12 – 15 m2/L 
 

17% 
 

78 Μικρά 
 

24 Μικρά 
 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρµογή µε 

Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή 
Σε 3 -4 ώρες επαναβάφεται 

 
6 mm mandrel 

 
5%-50% µε νερό 

 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσµατα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και 
αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρµόζετε ένα χέρι 192-04 Ακρυλικό Μικρονιζέ 
Υπόστρωµα. 
 
Εφαρµογή 
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Σε µη απορροφητικές επιφάνειες, αραιώστε 5% µε νερό. Σε 
απορροφητικές επιφάνειες, όπως καινούργιοι τοίχοι µε ακρυλικό στόκο, παλαιές, πορώδεις επιφάνειες, νέο σοβά, αραιώστε από 25% ως 
50% µε νερό. Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω από 10

ο
 C. 

 
Καθαρισµός εργαλείων-
∆ιαχείριση αποβλήτων:  
 

 
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό  από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους. Καθαρίζετε τα 
εργαλεία αµέσως µετά την χρήση τους µε νερό και απορρυπαντικό διάλυµα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση 
ή σε άλλες πηγές νερού. ∆ιαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 
Οδηγίες Προφύλαξης   
 

• Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής µε τα 

µάτια, πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αµέσως ιατρική συµβουλή. Η επεξεργασία όπως τρίψιµο, καθαρισµός µε φλόγα κλπ βαµµένων επιφανειών 
µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνη σκόνη  και/ ή αναθυµιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής και του στεγνώµατος. Χρησιµοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας  • Για 

περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το Φυλλάδιο ∆εδοµένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • 

Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά 

Συσκευασία και Αποθήκευση 
 
Μεγέθη:   

 
0,75lt, 3lt, 9lt 

 
Σηµείο Ανάφλεξης : 

 
∆εν αναφλέγεται 

 
Αποθήκευση : 

 
Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


