
Ακρυλικό διάφανο αστάρι διαλύτου, για εσω-
τερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή ικα-
νότητα διείσδυσης στις πορώδεις επιφάνειες. 
Σταθεροποιεί τα χαλαρά σωματίδια τού προς 
βαφή υποστρώματος. Εξασφαλίζει εξαιρετική 
πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας και του 
τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος. 
Μειώνει την απορροφητικότητα του πορώ-
δους αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την 
αντοχή του τελικού χρώματος.

Dur
Professional

Ακρυλικό αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές πορώδεις 
επιφάνειες
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Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελιών: χωρίς χρέωση  800 111 7700

Ειδικό αστάρι ακρυλικών ρητι-
νών ιδανικό για χρήση σε εξω-
τερικούς χώρους.

Σταθεροποιεί παρετίνες, κόλλες 
& σπατουλαριστά υποστρώμα-
τα.

Εξαιρετική ικανότητα διείσδυ-
σης και ισχυροποίησης παλαιών 
χρωμάτων.

Ισχυρή πρόσφυση και υψηλή 
απόδοση.

Μειώνει την απορροφητικότητα 
και αυξάνει την απόδοση του 
τελικού χρώματος.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται 
ιδανικά.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα 
Προστατεύει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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Dur
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκου-
ριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φου-
σκωμένα χρώματα κλπ.

   Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή 
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζό-
μενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο.

◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο, 
KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο. Δεν εφαρμόζεται 
απευθείας σε KRAFT PUTTY.

◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR. 
Μετά από 1 ημέρα εφαρμογή του τελικού 
χρώματος.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσμα-
τα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχι-
στον και ασταρώνονται με KRAFT DUR. 

 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος 
ή airless.

◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια 
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

◆ Αραίωση:

 ◆ Για τοίχους: Πινέλο ή ρολό έως 100% με  
  KRAFT Διαλυτικό Πινέλου

    Πιστόλι αέρος 50-100% με  
  KRAFT Διαλυτικό Πινέλου

  ◆ Για ταράτσες: 40% με KRAFT Διαλυτικό  
 Πινέλου 

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες 
σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες 
συνθήκες).

◆ Οι επιφάνειες επαναβάφονται με πλαστικό ή 
ακρυλικό χρώμα της σειράς προϊόντων της 
KRAFT, τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρ-
μογή του KRAFT DUR.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση 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

◆ Για απορροφητικές επιφάνειες συνίσταται η 
εφαρμογή μιας επιπλέον επίστρωσης.

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L, 10L και 
15L.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέ-
κτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο 
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά 
αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση κατάποσης 
να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα του. Eπιβλαβές: μπορεί να προκα-
λέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση 
κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210-7793777
 Δεν περιέχει μόλυβδο.

 Αποθήκευση

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν  5°C έως 35°C και 
ποσοστό σχετικής υγρασίας < 65%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

◆ Μακρυά απο πηγές ανάφλεξης.

Συνδετικά αστάρια (Δ) (Α/η)

Οριακή τιμή φάσης I: 750g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 750g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 715g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (Flow Cup No 4)

Απόδοση (m2/L)
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

*ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και    
τη μέθοδο εφαρμογής

0,83 (±0,02)
{ISO 2811}
20±2
15-30 sec
{ISO 2431}
12*
32°C
1 έτος τουλάχιστον


