
Dur Aqua White
Professional

Γεµιστικό αστάρι πρόσφυσης νερού

MADE IN E.U.    DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
TΗΛ: +30 210 55 19 500  www.kraftpaints.gr - www.druckfarben.gr

Γραµµή Επικοινωνίας - Παραγγελιών: χωρίς χρέωση  800 111 7700

Προϊόν χαµηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον
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Εξαιρετική πρόσφυση
Προστατεύει από τα αλκάλια
Μειώνει την απορροφητικότητα
της επιφάνειας

Λευκό αστάρι υδατικής διασποράς µικρονιζέ 
ρητινών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Παρέχει ισχυρή πρόσφυση και έχει εξαιρετική 
ικανότητα γεµίσµατος πορωδών επιφανειών. 
Μειώνει τα προβλήµατα απώλειας πρόσφυσης 
του τελικού χρώµατος κατά την αφαίρεση 
χαρτοταινίας στις εργασίες βαφής, αλλά 
παράλληλα προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη 
των τριχοειδών οποιασδήποτε δοµικής 
επιφάνειας. Είναι σχεδόν άοσµο, εµποτίζει 
ιδανικά, είναι αναπνέον και προστατεύει το 
χρώµα από έντονα αλκαλικές επιφάνειες. Λόγω 
της λευκής του απόχρωσης αλλά και λόγω 
δυνατότητας χρωµατισµού σε ειδικές 
αποχρώσεις βοηθά αποτελεσµατικά στην 
αύξηση καλυπτικότητας, µειώνοντας δραστικά 
την απορροφητικότητα των επιφανειών µε 
αποτέλεσµα να εξοικονοµείται σηµαντική 
ποσότητα τελικού χρώµατος. 

Σχεδόν άοσµο, αναπνέον, 
µικρονιζέ λευκό αστάρι.

Για κάθε δοµική επιφάνεια.

Εξαιρετική ικανότητα πρό-
σφυσης.

Ικανοποιητικό γέµισµα και 
ιδανικός εµποτισµός.

Προστατεύει από τα αλκά-
λια του τσιµέντου και του 
σοβά.

Μειώνει την απορροφητι-
κότητα των επιφανειών και 
αυξάνει την απόδοση του 
τελικού χρώµατος.

Εύκολη και γρήγορη εφαρ-
µογή, ταχύτερη παράδοση 
του έργου.



Dur Aqua White
 Προετοιµασία Επιφάνειας
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 Οδηγίες Εφαρµογής 
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 Συσκευασία 

◆ ∆ιατίθεται σε λευκό και σε 6 αποχρώσεις, σε
συσκευασίες των 0.750L, 3L και 9L.

  

   Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 

 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 

 

210 7793777

 

∆εν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά.

 Αποθήκευση

◆

◆

 Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερµοκρασία απο 
5°C εως 35°C.

 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή 
και απαλλαγµένη από σκόνες, λοιπά 
υπολείµµατα και σαθρές παλιές βαφές.
Σε νέες επιφάνειες: πριν την εφαρµογή του 
χρώµατος,  εφαρµόστε  1  στρώση KRAFT  
DUR AQUA WHITE.
Σε επιφάνειες µε προβλήµατα λεκέδων 
ή/και µούχλας: Καθαρίστε πρώτα την 
επιφάνεια, εφαρµόστε 1 στρώση KRAFT 
MOLD BLOCKER και µετά από 24h, 
εφαρµόστε 1 στρώση KRAFT DUR AQUA 
WHITE.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή 
τσιµέντο να στεγνώσουν πλήρως για 
τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την εφαρµογή 
του υποστρώµατος.

∆ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το 
δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω 
πληροφορίες ανατρέξτε στο ∆ελτίο 
∆εδοµένων Ασφαλείας.

Πριν ξεκινήσετε το βάψιµο, αραιώστε 5% κ.ο. 
µε νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.  
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη 
διάρκεια της εφαρµογής.
Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, 
ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
Εφαρµόστε 1 στρώση KRAFT DUR AQUA 
WHITE για ιδανικό αποτέλεσµα. Στη 
συνέχεια εφαρµόστε 2 στρώσεις του τελικού 
προϊόντος.
Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 12 ώρες.
Επιφανειακό στέγνωµα σε  1 - 2 ώρες στους 
25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος 
στεγνώµατος επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες.
Μην εφαρµόζετε  σε θερµοκρασίες κάτω 
από 10°C και πάνω  από  35°C  καθώς  και  
άνω  του  65%  σχετικής υγρασίας.

 
 Οδηγίες Για Μετά Την Εφαρµογή 
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Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί 
σε καλή κατάσταση για µελλοντική χρήση 
και αποθηκεύστε το πριν και µετά τη χρήση 
σε δροσερό µέρος µακριά από την έκθεση 
στον ήλιο ή το παγετό. 
Καθαρίστε αµέσως τα εργαλεία µετά τη 
χρήση τους, µε ζεστό νερό και σαπούνι. 

Aστάρια Α/ζ (Υ) 

Όριο Π.Ο.Ε.: 30g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιµου προς χρήση: 29 g/L.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος φορέα

Ειδικό Βάρος  
(ISO2811 @ 25°C)

Ιξώδες
(ASTM D 562-05 @ 25°C)

pH

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

Ακρυλικό/Υδρύαλος

1.30 kg/L (±0.02)

80 KU (±20KU)

10.0 – 11.0

Απόδοση ανά στρώση 8 – 10m²/L*


