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Το VERADUR A-100 είναι ημιδιάφανο αστάρι νερού, 100% ακρυλικής βάσης, κατάλληλο 
για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό αστάρι σε πορώδη 
υποστρώματα, όπως μπετόν, σοβάς, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, 
σπατουλαριστά, κ.ά. προκειμένου να σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες και να 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών και διαφόρων κονιαμάτων, όπως: 
κόλλες πλακιδίων, ελαστικά κονιάματα, ακρυλικοί σοβάδες, κ.ά. Λόγω της υψηλής 
διεισδυτικότητάς του εισχωρεί σε βάθος και αγκυρώνει στους πόρους του 
υποστρώματος εξασφαλίζοντας ισχυρή συγκόλληση μεταξύ αυτού και του χρώματος ή 
του κονιάματος που πρόκειται να εφαρμοστεί. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, 
δεν πιτσιλάει και συνδυάζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα, υψηλή 
διεισδυτικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Έχει χαμηλή οσμή, πολύ μεγάλη 
απόδοση, διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό 
χρώμα. Είναι προϊόν φιλικό στο περιβάλλον. 

 
Ðñïåñãáóßá:  
Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες 
ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της 
επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο 
και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων και ταρατσών, χρησιμοποιήστε 
τον Eλαστομερή Aκρυλικό στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Εάν υπάρχει 
μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE 
CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα 
μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. 

 

Áñáßùóç: 
Αραιώστε 300-400% με καθαρό νερό, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

 
Φυóικά – Χçμικά χáñáκτçñιóτικά: 
Στερεά Συστατικά: 30% ± 1% σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2369. 
Πυκνότητα (20o): 1.01 Kg/L ±0.01 σύμφωνα με το ISO 2811-01. 
Ιξώδες  (20o): 103 ±3 KU σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562. 
ph (20o): 8.0-8.5. 

 
ÅöáñμïãÞ: 
Πριν την εφαρμογή, απαιτείται υποχρεωτική αραίωση του 
προϊόντος 300-400% με καθαρό νερό προκειμένου να διεισδύσει 
σε βάθος και να δέσει την πορώδη επιφάνεια χωρίς να σχηματίσει 
γυαλιστερό φιλμ. Στη συνέχεια αναδεύστε πολύ καλά το προϊόν 
μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ένα χέρι 
VERADUR A-100 σε καθαρές και κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες. Ìην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 
5οC, άνω των 40οC και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%. 

 
ÓτÝãíùμá - ÅðáíáâáöÞ: 
Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 2-3 
ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). 

 
Áðüäïóç:  
Περίπου 15-20 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον 
τρόπο εφαρμογής. 
 
Áðïχñþóåιò:  
Διατίθεται σε ημιδιάφανο. 
 

ÁðïèÞκåυóç: 
Ç εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες 
σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5οC έως 
40οC. Ìετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και 
αποθηκεύστε τo σε κατάλληλες συνθήκες. 
 

ÐτçτικÝò ïñãáíικÝò åíþóåιò (Ð.Ï.Å.):  
Ç οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 
2004/42/ΕÊ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Êατηγορία Α/ζ 
«Αστάρια», Τύπος Õ] είναι 30 g/l (2010). Τo έτοιμο προς χρήση 
προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l. 

100% áêñõëéêü áóôÜñé 
ãåíéêÞò ÷ñÞóçò. 
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Êáèáñιóμüò åñãáëåßùí:  
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με 
σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Ìην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο 
ορίζοντα. 
 

Äιáχåßñιóç áðïâëÞτùí: 
Ç διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Αναζητήστε συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη διάθεση και 
την αποκομιδή των αποβλήτων, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ìην απορρίπτετε το 
αστάρι που δεν χρησιμοποιήσατε, στο σύστημα αποχέτευσης. 

 
ÕãιåιíÞ, áóöάëåιá κáι ðñïóτáóßá ðåñιâάëëïíτïò:  
Ìακριά από παιδιά. Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο 
καθαρισμός των παλιών βαμμένων επιφανειών με: ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο, κ.λπ., 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείται 
πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, 
μάσκα, κ.λπ. Περιέχει μείγμα των: 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-
µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Ìπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 


