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 FRESH START™ 
Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωµα 

Πολλαπλών Χρήσεων  
023 

 

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, 
τοίχους, µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραµικά πλακάκια, φορµάικα, 
αλουµίνιο, γαλβανιζέ, µέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή 
πρόσφυση, µεγάλη καλυπτικότητα, µόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο 
στέγνωµα. Χρησιµοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή 
πρώην βαµµένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να µην πιτσιλάει.  Eίναι 
άοσµο. Είναι πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του 
Συµβουλίου Οικολογικής Σήµανσης της Ε.Ε. 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Εξαιρετική πρόσφυση 

• Γρήγορο στέγνωµα, που επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ηµέρα 

• Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
υδρατµούς να διαφύγουν 

• Μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας 
τελειώµατα 

Αποχρώσεις : ∆ιαθέσιµο σε λευκό & βάση (Deep Base  
Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωµατίζεται σε 
απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα. Η βάση 
χρησιµοποιείται όπου υπάρχει το σύµβολο ∆, στις σκούρες 
αποχρώσεις της Benjamin Moore ώστε να µειώσει τον αριθµό 
των τελικών επιστρώσεων 
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: ΜΑΤ  

   
  ΜΑΤ                                                                                                     ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

      0       5                                                                     100 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στη τριβή                 
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν 
επικαλύπτεται µε 100% ακρυλικό της Benjamin Mοοre.  

Καλή αντίσταση στη τριβή 

Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες Αντοχή στη θερµοκρασία 
Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιµέντου, όταν επικα λυφθεί µε την 
προτεινόµενη κάλυψη. 

Μαλακώνει άνω των 65
Ο
 C 

Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες  
Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία 
 

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους 
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευµα 

 
 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: ( αστάρια) και είναι κάτω από τις 
σχετικές οριακές τιµές της Ε.Ε.:15g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 7g/l ΠΟΕ.  
Απόδοση Στερεά κατά Βάρος Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 
10 – 11 m2/L 32% 100 Μικρά 32 Μικρά 

Στέγνωµα στους 20°°°°C Ελαστικότητα   Αραίωση Εφαρµογή µε 

Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή 
Σε 3 ώρες επαναβάφεται 

 
6 mm mandrel 

 
5% 

 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από ξεφλουδίσµατα, σκόνες, άλατα, λάδια και µούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται 
και αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν υπάρχει µούχλα στην επιφάνεια αφαιρέστε µε αντιµηκυτικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρµόστε 1 ή 2 χέρια 
023 Fresh Start Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωµα σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώµατα πρέπει να στοκαριστούν και να 
ασταρωθούν τοπικά µε το ίδιο υλικό. 
Καινούργιο ξύλο: Τα διάφορα ελαττώµατα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά µε 023 Fresh Start Eco Primer. Αφήνετε να στεγνώσει και µετά 
ασταρώνετε γενικά µε το ίδιο υλικό. Λειαίνετε µε γυαλόχαρτο. 
Καινούργιες γυψοσανίδες: Ασταρώνετε µε 1 χέρι 023 Fresh Start.  
Καινούργιες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, µπετόν, τούβλα:  Ασταρώνετε µε 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.  
Πρώην βαµµένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές.  
Καινούργιο γαλβανιζέ, αλουµίνιο: Αποµακρύνετε λάδια, γράσα, βρώµα µε διαλυτικό. Ασταρώνετε µε 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.  
Γυαλί, PVC, πλακάκια: Καθαρίζετε την επιφάνεια πλήρως. Ασταρώνετε µε 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer 
Εφαρµογή 
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% µε καθαρό νερό. Μην εφαρµόζετε σε 
θερµοκρασίες κάτω από 10

Ο
 C. Κλείνετε το δοχείο µετά από κάθε χρήση. 

Στέγνωµα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες. 
 
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:   

 
1 λίτρο, 3 λίτρα 

 
Σηµείο Ανάφλεξης : 

 
∆εν αναφλέγεται 

 
Αποθήκευση : 

 
Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


