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FIXATEUR 3.9

Ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου

Matt Gloss

Βάσεις - - -

Συσκευασία 1 Lt 5 Lt 15 Lt

Περιγραφή 
Διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Διευκολύνει την πρόσφυση των 
υπερκείμενων πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων, μειώνει την απορροφητικότητα της προς 
βαφή επιφάνειας (σοβά) και βοηθά στη στερέωση προβληματικών επιφανειών, όπως οι βαμμένες με κόλλα 
ή ασβέστη επιφάνειες. Επίσης μονώνει τους εξωτερικούς σοβάδες προστατεύοντας σε μεγάλο ποσοστό 
τη βαμμένη επιφάνεια από την εμφάνιση αλάτων (ασπρίλες). Ιδανικό αστάρι για εξωτερικούς τοίχους, 
τσιμεντένιες ή πισσαρισμένες ταράτσες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. 
• Υψηλή απόδοση. 
• Υπόστρωμα πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων. 
• Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής 
Αραιώστε με White Spirit σε αναλογία 1:1 κατ’ όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από 
τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά 
ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως 
να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε 
το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από 100C έως 350C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες 
Για νέες επιφάνειες το Fixateur αραιώνεται 100% με White Spirit και στη συνέχεια εφαρμόζεται μία 
επίστρωση στην επιφάνεια που θέλουμε να ασταρώσουμε. Μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο 
επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και 
επαναβαφής.

Παλαιές επιφάνειες 
Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, 
έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται τρίψιμο αυτών με 
σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια στις επιφάνειες εφαρμόζεται μία επίστρωση αστάρι Fixateur της Berling 
αραιωμένο 1:1 με White Spirit και μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, 
μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Επιφάνειες Ταρατσών 
Σε πισσαρισμένες ή βαμμένες επιφάνειες ταρατσών αφού στοκαριστούν τυχόν ρωγμές και αρμοί, 
εφαρμόζεται το Fixateur αραιωμένο 50% με διαλυτικό White Spirit για να επιτύχουμε σταθεροποίηση της 
παλαιάς πισσαρισμένης ταράτσας και για καλύτερη πρόσφυση του τελικού μονωτικού χρώματος.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Συμπολυμερής ρητίνη ακρυλικών εστέρων - στυρενίου.

Π.Ο.Ε.: 750gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά: 21% ± 1.

Ειδικό βάρος: 0,84 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811).

Ιξώδες: 13 - 18 sec, 250C (Flow cup 4 DIN 53211).

pH: 7,5 ± 0,2.

Απόδοση: 5 - 8m2/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Διαλύτης: White Spirit.

Αραίωση: Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό 100% κατ’ όγκον (1:1).

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται  
ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή: Επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά, υδροχρώματα, Relief, μετά την πάροδο  
4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Προκαλεί βλάβες στα όργανα υστέρα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 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. 
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Μην 
εισπνέετε το νέφος / τους ατμούς / το σπρέι. 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 ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 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: Υδρογονάνθρακες, C9-C12,n-αλκανια, ισοαλκάνια, 
κυκλικά, αρωματικά (2-25%). 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. Για μακροχρόνια αποθήκευση το 
προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε 
πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

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.= 750gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

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.
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