
ACRYLIC PRIMER
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικό Φυλλάδιο

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά 

κάθε προηγούμενο

    Το ACRYLIC PRIMER είναι 100% ακρυλικό, ημιδιάφανο αστάρι νερού 
για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, παρετίνα κ.α. Έχει εξαιρετική 
πρόσφυση και διεισδυτικότητα, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στα 
αλκάλια, επιτυγχάνοντας τη σταθεροποίηση του υποστρώματος. 
Εφαρμόζεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και βελτιώνει τις ιδιότητες 
του τελικού χρώματος. Είναι σχεδόν άοσμο.

Π.Ο.Ε. (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/η Υ. (Συνδετικά 
αστάρια). Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30 g/L. To έτοιμο προς χρήση προϊόν 
περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L Π.Ο.Ε.

Μέθοδος Εφαρμογής: Πινέλο, ρολλό, πιστόλι

Αραίωση: 300 - 400% με καθαρό νερό.

Απόδοση:
15 - 20 m2/Lt σε κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Σε αφή: 1 - 2 ώρες. 

Επαναβαφή: Μετά από 4 - 6 ώρες.

Συσκευασία: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt

Αποθήκευση:
Έως και 24 μήνες στην αρχική σφραγισμέ-
νη συσκευασία και σε προστατευμένο 
χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές 
και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή 
άλλα σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε μία στρώση ACRYLIC PRIMER, 
αραιωμένο 300 - 400% με καθαρό νερό, ώστε 
να διεισδύει και να σταθεροποιεί την επιφάνεια 
χωρίς να δημιουργεί γυαλιστερό φιλμ. Εφαρμογή 
και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 
Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό 
από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με 
νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μακριά από παιδιά - Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προιόντος 
ή την ετικέτα - Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
με το δέρμα ή με τα ρούχα - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία - Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση 
- Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προιόν
περιέχει τα βιοκτόνα προιόντα: C(M)IT/MIT (3:1)
(Cas:55965-84-9) & BIT (Cas:2634-33-5). Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής
σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και
επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες
συνθήκες μειώνονται.

Τύπος:
100% ακρυλικό αστάρι υδατι-
κής βάσης

Πυκνότητα: 1 ± 0,02 kg/lt

Ιξώδες: 74 ± 3 KU 

pH: 8.5 - 9
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