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Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές 
επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρή-
σης. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μέταλλα 
από τη διάβρωση, λόγω των ειδικών μη τοξι-
κών αντισκωριακών πιγμέντων, καθώς και των 
φυσικών-συνθετικών οξειδίων που περιέχει. 
Παρέχει ισχυρή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται 
για την εξαιρετική συνοχή που εξασφαλίζει 
μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού 
χρώματος. Ενισχύει τις αντοχές του συστήμα-
τος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ισχυρή πρόσφυση και υψηλή 
αντισκωριακή προστασία.
Δίνει ομοιόμορφη επιφάνεια 
για ένα άριστο φινίρισμα.
Εξαιρετική συνοχή μεταξύ 
μεταλλικής επιφάνειας και 
τελικού χρώματος.
Εύκολο δούλεμα, μεγάλη 
απόδοση και καλυπτικότητα.
Ενισχύει τις αντοχές του 
συστήματος βαφής σε αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες.

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

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα    
Απλώνεται ομοιόμορφα   
Προστατεύει αποτελεσματικά
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Rust Blocker
 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 ή σκουριές και υπολείμματα 
κλπ. Για ακόμη ισχυρότερη πρόσφυση του 
τελικού χρώματος, η βαμμένη επιφάνεια με 
KRAFT RUSTBLOCKER μπορεί να τριφτεί, 
αφού στεγνώσει καλά, με κατάλληλο ντουκό-
χαρτο.

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

◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται 
απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ 
ή KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100, καθαρι-
σμός, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER 
και 2 στρώσεις KRAFT WOOD METAL ή 
KRAFT WOOD METAL PLUS ή KRAFT HARD 
METAL.

◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες: 
αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός με KRAFT 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός, 1-2 στρώ-
σεις KRAFT RUSTBLOCKER και 2 στρώ-
σεις KRAFT WOOD METAL ή KRAFT WOOD 
METAL PLUS ή KRAFT HARD METAL.

 Οδηγίες Εφαρμογής 

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

◆ Αραίωση: 

◆ Πινέλο ή ρολό: έως 10% κ.ο. με KRAFT  
Διαλυτικό Πινέλου.

◆ Πιστόλι αέρος:  έως 10% κ.ο. με KRAFT  
Διαλυτικό Νίτρου 1100.

◆ Πιστόλι airless: έως 6% κ.ο. με KRAFT  
Διαλυτικό Νίτρου 1100.

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία  
(οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε 
υγρές – κρύες συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 18 ώρες.

 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.

 Συσκευασία 

◆ Διατίθενται σε 4 αποχρώσεις στις συσκευασί-
ες των 0.375L, 0.75L και 2.5L.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Εύφλεκτο. Μακριά από παιδιά. Να χρησιμο-
ποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην 
αναπνέετe τα εκνεφώματα. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την 
ετικέτα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομέ-
νου στην αποχέτευση. Η απόρριψη των υλι-
κών πρέπει να γίνεται υπεύθυνα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο 
Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

 Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210-7793777
 Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

 Αποθήκευση 

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασί-
ας < 50%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικό Βάρος 
(Kg/L) 
 

Ιξώδες (KU)
Στιλπνότητα 
Απόδοση (m2/L)

Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με το υπόβαθρο της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη 
μέθοδο εφαρμογής

Λευκό 1,37 (±0,02) 
Γκρι/Κεραμιδί  1,30 (±0,02) 
Μαύρο  1,30 (±0,02) 
{ISO 2811}
70-90 {ASTM D-562}
<10 {ISO 2813}
8-10* 
1 έτος τουλάχιστον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ) 
(Α/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 499 g/L


