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Διαφανές αστάρι ξύλινων πατωμάτων  
ενός συστατικού

Περιγραφή 

Υπόστρωμα πατωμάτων ενός συστατικού. Εξαιρετικό μονωτικό για ξύλα που έχουν λευκανθεί  

με PERHYDROL. Τρίβεται εύκολα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Διαφανές αστάρι ξύλινων πατωμάτων ενός συστατικού βάσεως νιτροκυτταρίνης. 

• Απλώνει εύκολα και μονώνει πολύ καλά τις ξύλινες επιφάνειες και κυρίως όσες  

έχουν λευκανθεί με PERHYDROL. 

• Τρίβεται εύκολα. Προτιμότερο να χρησιμοποιείτε σιλερόχαρτα ανοικτού πόρου (FREΕ CUT) 180 - 220. 

• Για χρωματισμό του πατώματος ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

Χρωματίζεται το αστάρι στην επιθυμητή απόχρωση και γίνεται βαφή του πατώματος. Όταν στεγνώσει 

εφαρμόζεται δεύτερη επίστρωση με άχρωμο αστάρι χωρίς ενδιάμεσο τρίψιμο και όταν ξαναστεγνώσει 

τρίβεται η επιφάνεια και είναι έτοιμη για την εφαρμογή του βερνικιού πατωμάτων 2 συστατικών  

της Berling. Γίνονται δύο επιστρώσεις με ενδιάμεσο χρόνο 30 λεπτών. Τρίβεται πολύ εύκολα.  

Η χρησιμότητα του ασταριού είναι για να μονώνει τα ξύλα και ειδικά αυτά που έχουν λευκανθεί  

με PERHYDROL και να μην λερώνονται από το στοκάρισμα. Το στοκάρισμα γίνεται μετά το αστάρι.  

Για αλλαγή απόχρωσης του πατώματος χρωματίζεται το πρώτο χέρι του ασταριού. Το δεύτερο χέρι  

είναι άχρωμο για να τριφτεί χωρίς ξετρυπήματα. 

Οδηγίες Εφαρμογής 

Αραιώστε το προϊόν με Διαλυτικό Δ1 της Berling σε ποσοστό 40 - 50% κατ’ όγκον.  

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως καθαρές και στεγνές.  

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό σε δύο επιστρώσεις.

Νέες επιφάνειες 

Το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις αποχαρτάροντας κάθε φορά με χρονική διαφορά  

30 λεπτών τη μία επίστρωση από την άλλη.

Παλαιές επιφάνειες 

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αφού τριφτούν καλά και αφαιρεθεί όλο το προηγούμενο βερνίκι,  

εφαρμόζεται το αστάρι πατωμάτων σε μία επίστρωση αποχαρτάροντάς το 30 λεπτά μετά την εφαρμογή 

του. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10οC και  

σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Δ1 και διαχειριστείτε τα εκπλύματα  

ως επικίνδυνα απόβλητα.



Berling ABEE 11 - 2015

BERLING A.B.E.E. 
Bιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011, 
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293 
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 &ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην 
μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. 
Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που 
μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου 
χωρίς προειδοποίηση. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος. Μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη κατάποση, μπορεί να 
προξενήσει βλάβες σε όργανα του σώματος. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την 
ετικέτα πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε 
το δέρμα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε 
πυροσβεστήρες σκόνης ABC για τη κατάσβεση. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη 
σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που 
συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ξυλόλη (μίγμα ισομερών); βουταν-1-όλη. Για περισσότερες 
πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 
Επαφή με το δέρμα και τα χέρια: Χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια (EN 374), υποδήματα ασφαλείας, 
ενδύματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αερισμού. Επιλέξτε κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου oργανικών διαλυτών (EN 141).  
Προστασία ματιών: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας (EN 166).

Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Να αποθηκεύεται μακριά 
από οξειδωτικούς παράγοντες, έντονα αλκαλικά ή όξινα υλικά, φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν 
διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Μεταφορά 
ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ  
ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία η, Συνδετικά αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 750gr/lt,  
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 720gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Μίγμα νιτροκυτταρίνης και αλκυδικής ρητίνης τροποποιημένης με καρυδέλαιο.
Π.Ο.Ε.: 750gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Στερεά: 27% ± 1.
Ειδικό βάρος: 0,95 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811).
Ιξώδες: 40 ± 2 sec, 25oC (Flow cup 4 DIN 53211).
Απόδοση: 6 - 8m2/lt.
Ελεύθερο σκόνης: 20oC, 12 λεπτά.
Τελείως στεγνό: Σε 1 ώρα.
Αραίωση: Αραιώνεται με Διαλυτικό Δ1 σε ποσοστό έως 22% κατ’ όγκο.
Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό σε 1 - 2 χέρια με ανάπαυλα 20 - 30 λεπτών.
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