
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το Malech χρησιμοποιείται για την ως αστάρι 
προετοιμασίας των επιφανειών τοιχοποιίας γενικότερα 
(π.χ. σκυρόδεμα ή επισκευές με τσιμεντοειδή κονιάματα) 
πριν την εφαρμογή της έγχρωμης τελικής στρώσης 
της σειράς Elastocolor, Quarzolite ή Colorite, για τη 
ρύθμιση της απορροφητικότητας του υποστρώματος και 
τη βελτίωση της πρόσφυσης.

Το Malech μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στον κύκλο 
για τη μόνιμη αδρανοποίηση του αμιαντοτσιμέντου 
Aquaflex System, ως βάση πρόσφυσης για τις 
επόμενες στρώσεις επικάλυψης του Aquaflex.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών
•  Αστάρι σε νέους σκληρυμένους ή παλιούς σοβάδες 

χωρίς φθορές, πριν την εφαρμογή της έγχρωμης 
επικάλυψης της σειράς Elastocolor, Quarzolite ή 
Colorite.

• Αστάρι για παλιές βαφές, ακόμη και ελαφρώς  
   ψαθυρές χωρίς φθορές, πριν την εφαρμογή   
   της έγχρωμης επικάλυψης της σειράς Elastocolor,    
   Quarzolite ή Colorite.

• Αστάρι για προετοιμασία επιφανειών σε κλειστούς         
   ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους, λόγω απουσίας 
   οσμής, πριν την εφαρμογή της έγχρωμης επικάλυψης 
   της σειράς Elastocolor, Quarzolite ή Colorite.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Malech είναι ένα αστάρι με βάση μικρονιζέ 
ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, το οποίο, μετά 
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συνεκτικές και στεγνές.
Καθαρίστε καλά ενδεχόμενα ίχνη λαδιού ή 
λίπους από την επιφάνεια και αφαιρέστε τα 
χαλαρά μέρη.
Σφραγίστε ενδεχόμενες ρωγμές και 
επισκευάστε τα αποσαθρωμένα μέρη.
Σφραγίστε το πορώδες τμήματα και 
εξομαλύνετε ενδεχόμενες ανωμαλίες του 
υποστρώματος.

Προετοιμασία του προϊόντος
Το Malech είναι έτοιμο για χρήση.
Για την αποφυγή της υαλοποίησής 
του επάνω σε υποστρώματα χαμηλής 
απορροφητικότητας, συνιστάται η αραίωση 
του Malech έως 50% με νερό.

Εφαρμογή του προϊόντος
Αναμείξτε το Malech πριν τη χρήση και 
απλώστε το με τις κλασικές τεχνικές με 
πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.
Προστατεύστε από τη βροχή τουλάχιστον για 
12 ώρες.
Το Malech μπορεί να βαφεί μετά από 
12-24 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος.

Καθαρισμός
Τα πινέλα, τα ρολά και ο εξοπλισμός για τον 
ψεκασμό (airless) καθαρίζονται με νερό πριν 
στεγνώσει το Malech.

την εφαρμογή του, εισχωρεί σε μεγαλύτερο 
βάθος σε σχέση με τα κλασικά αστάρια με 
βάση το νερό.
Το Malech είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες 
και, συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους 
χώρους.
Το Malech, χάρη στην ιδιαίτερη σύστασή του, 
εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελαφρώς 
σκονισμένων επιφανειών που πρόκειται να 
βαφούν.
Το Malech, εισχωρώντας σε βάθος, 
επιβραδύνει το σχηματισμό εξανθημάτων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
•  Μη χρησιμοποιείτε το Malech σε 

μεταλλικές επιφάνειες.

•  Μη χρησιμοποιείτε το Malech σε νωπές 
επιφάνειες.

•  Μη χρησιμοποιείτε το Malech με 
θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προετοιμασία του υποστρώματος
Οι νέες επιφάνειες εφαρμογής ή 
οι ενδεχόμενες αποκαταστάσεις με 
επισκευαστικά κονιάματα πρέπει να έχουν 
ωριμάσει, να είναι εντελώς καθαρές, 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: διαφανές

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περ. 1,01

Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περ. 15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία αραίωσης: έτοιμο για χρήση

Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων υλικών: 12-24 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και 
θερμοκρασίας και οπωσδήποτε μετά το πλήρες 
στέγνωμα της πρώτης στρώσης

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Περιεκτικότητα σε VOC του έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος (ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42/ΕΚ) (g/l): ≤ 5



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου 
Τεχνικών Πληροφοριών (TDS) μπορεί 
να αναπαραχθεί σε σχετικό έγγραφο 
έργου, αλλά το έγγραφο που θα προκύψει 
δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 
αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει 
απαιτήσεις σύμφωνα με το Έντυπο 
Τεχνικών Πληροφοριών που είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος 
MAPEI . Για την πιο ανανεωμένη  έκδοση 
του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών 
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας www.mapei.gr. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  Ή ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ  Ή 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
MAPEI.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,10-0,15 kg/m² ανάλογα με το πορώδες του 
υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Δοχεία 10 και 2 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το Malech μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι 24 
μήνες στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό 
μέρος και σε θερμοκρασία από +5°C έως 
+30°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Το Malech δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία ταξινόμησης των 
μειγμάτων.
Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών, 
γυαλιών, καθώς και η λήψη των συνήθως 
μέτρων προστασίας κατά το χειρισμό χημικών 
προϊόντων.  
Για περισσότερες και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή 
χρήση του προϊόντος μας, παρακαλώ 
συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση του 
Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την 
τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών 
Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα μας www.mapei.com.

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των 
προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν 

ζήτησης, στην ιστοσελίδα της Mapei 
www.mapei.it και www.mapei.com
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