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PRO CONTACT  

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το PRO CONTACT είναι ειδικό, έτοιμο προς 
χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης 
με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή, 
το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε 
μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία 
επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

•  Χρησιμοποιείται  σαν  αστάρι  πρόσφυσης  
σε  επιφάνειες  λείες  και  μη  απορροφητικές  
όπως  π.χ εμφανή  μπετά,  μωσαϊκά,  παλιές  
στρώσεις  μαρμάρων,  βαμμένες  επιφάνειες  
τοιχοποιίας  οι  οποίες  πρόκειται  να  
σοβατισθούν.   

•  Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του 
εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά 
που θα ακολουθήσει. 

• Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα 
(σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων  χαμηλής  
απορροφητικότητας  για  το  γέμισμα  
δαπέδων  και  επικόλληση  πλακιδίων. 

• Χρησιμοποιείται επίσης σαν αστάρι για 
εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας 
VELVET DECO.  

 

 

 

             
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Έτοιμο  προς  χρήση.  
• Αντοχή  σε  αλκαλικό  περιβάλλον. 
 Ευκολία  εφαρμογής.  
 Με  τα  χαλαζιακά  αδρανή  που  

περιέχει,  βελτιώνει  την  πρόσφυση  
της επιφάνειας και λειτουργεί ως 
σύνδεσμος για το κονίαμα που θα 
εφαρμοσθεί επάνω σ ’αυτήν.  

   Λειτουργεί ως πεταχτό σε δύσκολα  
υποστρώματα.  

 Προσδίδει αδρότητα στο υπόστρωμα, 
ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση της 
κόλλας πλακιδίων.  

 Στεγνώνει γρήγορα. 
 Έχει μεγάλη καλυπτικότητα καθώς και 

απόδοση.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Χρώμα Κόκκινο 

Συσκευασία Σε πλαστικά δοχεία των 5 και 20 kg 

Συνθήκες αποθήκευσης Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη 
συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε 
θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C. 

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 
(αποθηκευμένο κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος) 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία από + 5 oC έως  + 30 oC 

Κατανάλωση  300 ‐ 400 gr/m2 ανάλογα με το είδος του 
υποστρώματος 

Ασφάλεια και Υγιεινή : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται  
εφόσον ζητηθεί. ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε 
Π.Ο.Ε.: 4,5 g/L (20°C). Oριακή τιμή της Ε.Ε. για το 
προϊόν (Κατηγoρία A. η. Υ.): 30 g/L (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυκνότητα  1,35 Kg/lt 

Συμπεριφορά στη φωτιά   Δεν αναφλέγεται 

Χρόνος στεγνώματος 1 – 2 ώρες 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, 
συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από 
σκόνη, σαθρά προσκολλημένα σωματίδια 
και παντός είδους ρύπους. Η επιφάνεια 
πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς 
σκόνες, σαθρά υλικά, άλατα ή  λάδια. 
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Πριν από τη χρήση, το περιεχόμενο του 
δοχείου αναδεύεται καλά μέχρι να 
προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. 

 Εφαρμόζεται με ρολό ή με βούρτσα. 

Δεν    συνιστάται  η  χρήση  σε  ακραίες      
συνθήκες  παγετού  ή  καύσωνα  (επιθυμη‐
τή  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  κατά  την      
εφαρμογή:  +5  oC  ως  +35oC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως 
προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. 
Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το 
διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση 
το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή 
του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας 
κάθε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες 
εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να 
εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και 
αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη 
συνέχεια να το χρησιμοποιήσει                                                                                           
στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του 
δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει 
οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του. 


