
Υδατοδιαλυτό αντισκωριακό αστάρι εσωτε-
ρικής και εξωτερικής χρήσης με υψηλή πρό-
σφυση σε επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου, 
γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, χρωμίου, μπρού-
ντζου ή χαλκού. Εξασφαλίζει μακροχρόνια 
αντιδιαβρωτική προστασία και επικαλύπτε-
ται με υδατοδιαλυτά χρώματα καθώς και με 
χρώματα διαλύτου. Εφαρμόζεται εύκολα και 
γρήγορα.

Rust Blocker Aqua
Professional

Αντισκωριακό Αστάρι Νερού για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση
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Ισχυρή πρόσφυση σε σιδη-
ρούχες και μη σιδηρούχες 
επιφάνειες.
Υψηλή αντισκωριακή προ-
στασία.
Εύκολη και γρήγορη εφαρ-
μογή.
Δεν περιέχει μόλυβδο και 
χρωμικές ενώσεις.
Είναι φιλικό στο περιβάλλον 
και στον χρήστη.
Επικαλύπτεται με υδατοδια-
λυτά χρώματα καθώς και με 
χρώματα διαλύτου.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Ισχυρή πρόσφυση 
Υψηλή αντισκωριακή 
προστασία  
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Rust Blocker Aqua
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-
φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές και υπολείμματα κλπ.

◆ Σε νέες επιφάνειες: προηγείται ελαφρά απο-
λείανση (τρίψιμο), απολίπανση με KRAFT 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός και ακο-
λουθούν 1 - 2 στρώσεις  Rust Blocker Aqua.

◆ Σε σκουριασμένες επιφάνειες: αφαίρεση 
σκουριάς, απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός, ακολουθούν 1-2 
στρώσεις Rust Blocker Aqua.

 

 Οδηγίες Εφαρμογής 

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

◆ Αραίωση: Πινέλο ή ρολό: έως 5% με νερό.

◆ Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο 
του πιστολιού

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 20 - 40 
λεπτά.

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

◆ Απόδοση: 8-10m2/L ανάλογα με την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες 
βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

   

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε κίτρινη και γκρι απόχρωση στη 
συσκευασία των 0,75L και 2,5L.

  

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχο-
μένου στην αποχέτευση. 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.   

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210-7793777
  Δεν περιέχει μόλυβδο, χρωμικές ενώσεις       

και υδράργυρο.

   Αποθήκευση 

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C έως 35°C και ποσοστού σχετικής υγρα-
σίας < 50%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικό Βάρος (Kg/L) 

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
Στιλπνότητα (60°)
Απόδοση (m2/L)
Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής

1,32(±0,02) 
{ISO 2811}
45 (±1)
70 - 90 {ASTM D-562}
≤10  
8 - 10*
1 έτος τουλάχιστον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού Α/θ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 140g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 140g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 20 g/L


