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Πολύ καλή αντιδιαβρωτική
προστασία
(περ. 500 ώρες κατά DIN 53167).
Το πλεονέκτημα:
l Ανθεκτικό στο νερό, το αλμυρό

νερό και πολλές χημικές ουσίες.

Γρήγορη στέγνωση.
Τα πλεονεκτήματα:
l Δυνατότητα γρήγορης χρήσης και

μεταφοράς των υλικών
επεξεργασίας.

l Άριστο και ως βαφή μεταφοράς
για τις μεταλλικές κατασκευές.

Μπορεί να δεχθεί βαφή.

Ανθεκτικό στιγμιαία σε
θερμοκρασίες έως και +120°C.

Συμβατότητα VOC*.
Τα πλεονεκτήματα:
l Περιορισμός χρήσης διαλυτών.
l Πληροί τη μέγιστη συγκέντρωση

VOC που ορίζεται από τις
προδιαγραφές του κανονισμού
VOC (1999/13/EΚ).

      * Volatile Organic Compound = πτητικές οργανικές
ενώσεις

Μπορεί να δεχθεί βαφή.
Το πλεονέκτημα:
l Μπορεί να δεχθεί βαφή μετά 

από 3 ώρες με όλα τα κοινά
συστήματα χρωμάτων κάλυψης.

Μπορεί να στοκαριστεί.

Φιλικό προς το περιβάλλον,
αφού βασίζεται σε υλικό
διασποράς.

Ασφαλές προϊόν.
Το πλεονέκτημα:
l Μειωμένος 

κίνδυνος 
στο χώρο 
εργασίας.

AΣTAPI ROsTsTOP
Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία για επίστρωση με πινέλο,
για μεταλλικές επιφάνειες.
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EΞOYΔETEPΩTHΣ ΣKOYPIAΣ
Φιλικός προς το περιβάλλον εξουδετερωτής σκουριάς με
βάση τα υλικά διασποράς.

Καθαριστικό σιλικόνης
600 ml, σπρέι
Κωδ. Αρ. 0893 222 600
Συσκ./Tεμ. 6

!Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. 
Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για τη χρήση και τη βαφή θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες
του Φυλλαδίου Τεχνικών Στοιχείων του κατασκευαστή του βερνικιού.

Ιδιότητες:
Προστατεύει μόνιμα από τη διάβρωση και τη
σκουριά.

Πεδία χρήσης:
Κατασκευή οχημάτων, ναυπήγηση, μεταλλικές
κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυρο-
ποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργεία,
κατασκευή containers, γεωργία και δασοπονία,
δημοτικές υπηρεσίες, οικοδομικά μηχανήματα κλπ.

Χρήση:
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό

και χωρίς λιπαρότητα.
Αφαιρέστε τη σαθρή
σκουριά, τη βαφή και τις
βρωμιές με
συρματόβουρτσα,
ξύστρα ή παρόμοιο
αντικείμενο.
Ανακατέψτε το υλικό
πριν τη χρήση. Απλώστε
δύο στρώσεις με
ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα 1 ώρας.

Ιδιότητες:
Σταματά τη διαδικασία διάβρωσης αξιόπιστα
και προσφέρει βελτιωμένο υπόστρωμα για τις
εργασίες βαφής. Ο εξουδετερωτής σκουριάς
εισχωρεί στη σκουριά, αντιδρά με τη σκουριά
και μετατρέπει τα οξείδια του σιδήρου σε ένα
στερεό, αδιάλυτο, μπλε-μαύρο, μεταλλο-
οργανικό πλέγμα.

Χρήση:
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό
και χωρίς λιπαρότητα. Αφαιρέστε τη σαθρή
σκουριά, τη βαφή και τις βρωμιές με συρματό-
βουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο αντικείμενο.
Απλώστε με ένα πινέλο ή ρολό σε ομοιόμορφο
πάχος. Το υλικό δεν πρέπει να τρέξει. Βάψτε
από επάνω μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
Τηρήστε το χρόνο αντίδρασης. Καλύψτε την
επιφάνεια που δεν θα επεξεργαστείτε.

Σημείωση:
Μην καθαρίζετε με νερό την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε. Σκουπίστε
αμέσως τον εξουδετερωτή σκουριάς που θα έρθει σε επαφή με βαμμένες
επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε το υλικό κάτω από τον ήλιο, σε θερμές
επιφάνειες πάνω από +40°C και όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Προστα-
τέψτε από τον παγετό. Καθαρίστε με νερό το εργαλείο μετά τη χρήση.

  Περιγραφή                        Xρώμα                Περ. σε ml       Kωδ. Aρ.               Σ./Tεμ.

  Aστάρι Roststop               κόκκινο-καφέ     750                  0890 191             1/6

  Περιγραφή                              Xρώμα          Περ. σε ml       Kωδ. Aρ.               Σ./Tεμ.

  Eξουδετερωτής σκουριάς       κρεμ             1000                0893 110              1/12
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