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Περιγραφή 
Ειδικό, λευκό, αδιάβροχο υπόστρωμα διαλύτη, ιδανικό για δύσκολες εξωτερικές επιφάνειες, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες. 
Διαθέτει άριστη καλυπτικότητα και πρόσφυση σε όλων των ειδών τις παλαιές και νέες επιφάνειες όπως τσιμέντο, σοβά, γύψο, 
επιφάνειες ήδη καλυμμένες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, υδροχρώματα, ασβέστη. Η προηγμένη σύνθεσή του το καθιστά 
ιδανικό ως υπόστρωμα για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα παρεμποδίζοντας σε μεγάλο ποσοστό την μετατόπιση αλάτων, 
ρύπων, μούχλας κ.α. από την εσωτερική επιφάνεια στην εξωτερική. 
 
Σκοπός Χρήσης 
Αστάρωμα εξωτερικών τοίχων 
 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Αδιάβροχο υπόστρωμα. 
• Άριστη πρόσφυση. 
• Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα. 
 
Απόδοση 
8-11 m2/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. 
 
Αποχρώσεις 
Διατίθεται σε λευκό 
 
Προτεινόμενα συστήματα  
Βαφή εξωτερικών επιφανειών 
 
Νέες επιφάνειες 
 

Στάδιο Περιγραφή Επιστρώσεις 

Προετοιμασία Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και 
καθαρές. 

- 

Αστάρι  Super Primer 2 επιστρώσεις 

Τελική επίστρωση Πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 2 επιστρώσεις 

 
 
 
 

SUPER PRIMER  

Αδιάβροχο υπόστρωμα διαλύτη 

06.2021, V03 

Συσκευασία: 0.75lt  |  2.5lt  |  10lt 
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Ήδη βαμμένες επιφάνειες 
 

Στάδιο Περιγραφή Επιστρώσεις 

Προετοιμασία Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να 
απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με 
τη χρήση σιλερόχαρτου. 

- 

Αστάρι  Super Primer 2 επιστρώσεις 

Τελική επίστρωση Πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 2 επιστρώσεις 

 
Συνθήκες εφαρμογής 
Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 5oC ως 35οC και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. 
Mην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες. 
 
 
Οδηγίες Εφαρμογής 
Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 90% κατ’ όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit αμέσως μετά τη χρήση. 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Πυκνότητα 1,42 ± 0,03gr/cm3 (ISO 2811). 

Ιξώδες 120 - 140 K.U., 25oC (ASTM D562) 

Απόδοση 8 - 11m2/lt, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας. 

Αραίωση Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 90% κατ’ όγκον. 

Εφαρμογή Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. 

Χρόνος στεγνώματος Επιφανειακά σε 1 ώρα. Σε βάθος σε 2-4 ώρες.  

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την 

υγρασία). 

Επαναβαφή  Επαναβάφεται μετά την πάροδο 3-4 ωρών.  

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την 

υγρασία). 

 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ 
ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία η, Συνδετικά αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 750gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 600gr/lt (έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος). 
 

Αποθήκευση 
Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και 
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση 
κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές κλπ. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το 
προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. 
 
 
Oδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Φορέστε προστατευτικά ενδύματα, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και πρόσωπο. Μην τρώτε, μην καπνίζετε, 
ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Αποφύγετε την μη απαραίτητη έκθεση. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα 
προϊόντα καθαρισμού. 
Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα μετά τον καθαρισμό των εργαλείων και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην 
τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση 
σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. 
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Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση. Ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος και  ακολουθείστε με τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας 
Μακριά από παιδιά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που 
το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 
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