PRIMAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το primal ακρυλικό αστάρι νερού είναι ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων,
ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικές νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα .
Βελτιώνει την πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος ενώ έχει διεισδυτικότητα στην
επιφάνεια μειώνοντας την απορροφητικότητα αυτής. Αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο
προεργασίας πριν την τελική βαφή. Είναι σχεδόν άοσμο. Δεν περιέχει αμμωνία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τύπος: Συμπολυμερές υδατικής βάσης με βάση ακρυλικά μονομερή και στυρένιο .
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Πυκνότητα: 1,10-1,15 gr/cm ανάλογα με την απόχρωση.
Αραίωση: Εώς 200% με καθαρό νερό.
Εργαλεία εφαρμογής: Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
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Απόδοση: 9-11m ανάλογα την χρήση και την επιφάνεια.
Στέγνωμα: Περίπου 1-2 ώρες (ανάλογα τις καιρικές συνθήκες)
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε ημιδιάφανο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία Επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από
ελαττωματικά ή παλαιά σαθρά χρώματα και σκόνες.
Εφαρμογή: Αραιώνουμε εώς 200% με καθαρό νερό προκειμένου να επιτύχουμε ισχυρή πρόσφυση
και την καλύτερη αντοχή και αναδεύουμε καλά. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε 1 στρώση. Το υλικό θα
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πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από 10 C εως 35 C.
Καθαρισμός εργαλείων: Αφαιρούμε το υλικό από τα εργαλεία μας και τα καθαρίζουμε αμέσως με
ζεστό νερό και χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό διάλυμα.
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Αποθήκευση: Το υλικό δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5 C
o
υψηλότερες των 40 C.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Τύπος Υ, κατηγορία Α/η συνδετικά αστάρια
Μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε σύμφωνα με την Ε.Ε: 30gr/lt (1/1/2010)
To παρόν περιέχει κατά μέγιστο: 20gr/lt
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το συγκεκριμένο προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Ε.Ε. Συνίσταται όμως εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή
να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα
και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το
κέντρο δηλητηριάσεων 210-7793777 ή ένα γιατρό.
EUH 208: Περιέχει CMIT/MIT μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
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