
Απόλυτη αντισκωριακή προστασία για κάθε είδους 
   

με τη σειρά ασταριών
μεταλλική επιφάνεια…

Η ΧΡΩΤΕΧ διαθέτει μια πλήρη γκάμα αντισκωρικών ασταριών τα οποία καλύπτουν από τις 
πιο απλές οικοδομικές εφαρμογές έως και τις πιο απαιτητικές που βρίσκονται εκτεθειμένες σε 
δυσμενές περιβάλλον.

Ποιος είναι ο ρόλος του ασταριού

Σημαντικά κριτήρια βάση των οποίων γίνεται 

η επιλογή του κατάλληλου ασταριού είναι:

   το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια, 

   η ζητούμενη διάρκεια ζωής του συστήματος βαφής,  

   το κόστος εφαρμογής

 

Τα αστάρια ΧΡΩΤΕΧ προσδίδουν στην επιφάνεια:

    άριστη αντισκωριακή προστασία 

    εξαιρετική πρόσφυση

    εύκολο δούλεμα και άπλωμα

    γρήγορο στέγνωμα και γρήγορο χρόνο επαναβαφής 
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Ειδικές εφαρμογές προεργασίας μεταλλικών επιφανειών με προϊόντα ΧΡΩΤΕΧ:

Για την σωστή προετοιμασία της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή του αντισκωριακού υποστρώματος, η ΧΡΩΤΕΧ 

διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων.

Υδατοδιαλυτό προϊόν για την αφαίρεση της σκουριάς. Μετά την εφαρμογή του ακολουθεί καλό 

πλύσιμο της επιφάνειας και εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού και τελικού χρώματος.

Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε μη σιδηρούχες επιφάνειες 

(αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, πλαστικοί σωλήνες).

Αντισκωριακό υπόστρωμα σκόνης ψευδαργύρου (ψυχρό γαλβάνισμα). Παρέχει πλήρη και 

μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.
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Metalgal

Υδατοδιαλυτό προϊόν για την σταθεροποίηση της σκουριάς. Μετατρέπει την σκουριασμένη 

επιφάνεια σε υγιή. Δέχεται βαφή με οποιοδήποτε αντισκωριακό αστάρι ή τελικό χρώμα.
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Επιλέγοντας το κατάλληλο αστάρι 
Ανάλογα με τα ζητούμενα της κάθε εφαρμογής επιλέξτε το καταλληλότερο: 

άριστηκαλήμικρή


