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VIVO-PRIMER S  
 

 
• Περιγραφή προϊόντος Υψηλής ποιότητας υδατοδιάλυτο μικρονιζέ ακρυλικό 

συνδετικό (σταθεροποιητικό) αστάρι.  
• Χαρακτηριστικά προϊόντος Προσφέρει μεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, 

μεγάλη αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα έχοντας 
παράλληλα υψηλή διαπνοή. Στεγνώνει γρήγορα επιτρέποντας 
την επαναβαφή την ίδια ημέρα. Η τελική του επιφάνεια 
προσφέρεται για υψηλής ποιότητας τελειώματα. Είναι άοσμο 
και δεν περιέχει αμμωνία.  

• Συνιστώμενες χρήσεις Ιδανικό για να σταθεροποιεί πορώδεις και απορροφητικές 
επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπως σπατουλαριστούς 
τοίχους, σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, εμφανές 
μπετόν (fair faced), ως αστάρι για την απομόνωση ταρατσών 
κτλ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
•  
• Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 12 – 15 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο, για κάθε χέρι.  
• Στεγνό στην αφή* 30 λεπτά. 
• Επαναβαφή* 2 – 3 ώρες. 
• Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες 

από ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και 
μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται. Οι 
γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται.     
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• Εφαρμογή βαφής Εφαρμόζετε 1 – 2 χέρια σε παλαιές πορώδεις επιφάνειας και 
1 χέρι σε χαμηλής απορρόφησης επιφάνειες. Μέθοδος 
βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. 
Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. Ποσοστό αραίωσης: Σε κανονικές 
μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως εμφανές μπετόν (fair 
face) και σπατουλαρισμένες επιφάνειες, αραιώνετε 10 – 20 %, 
σε χαμηλής απορρόφησης επιφάνειες όπως καινούργιοι 
τοίχοι. 

Αποχρώσεις – Συσκευασία 
• Απόχρωση Γαλακτόχρωμο. 
• Συσκευασία 1 lt., 4 lt., 15 lt. 
Αποθήκευση – Υγιεινή και ασφάλεια 
• Αποθήκευση Μη επικίνδυνο. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά 

κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά 
υψηλές θερμοκρασίες. 

Οδηγίες προφύλαξης 
  
• Μακριά από παιδιά. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / 
γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε  
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας. 
      
Παρατηρήσεις  
 
1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση. 
2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή 
υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν 
αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 
3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια. 
4. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό. 
 
* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες). 
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