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Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
τελικών επιχρισμάτων

» Εύκολη εφαρμογή.

» Υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα.

» Εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτική ικανότητα.

» Ρύθμιση της απορροφητικότητας του 
υποστρώματος.

» Βελτίωση & διαμόρφωση ομοιόμορφης 
τραχύτητας επιφάνειας διευκολύνοντας την 
εφαρμογή, κυρίως με σπάτουλα, των τελικών 
επιχρισμάτων.

» Δυνατότητα χρωματισμού σε παραπλήσια 
απόχρωση με το τελικό επίχρισμα (βελτίωση 
καλυπτικότητας τελικού επιχρίσματος).

Το ClimaTop® Primer είναι ένα οργανικό αστάρι υδατικής δια-

σποράς, με μικρούς χαλαζιακούς κόκκους, έτοιμο προς χρήση, 

που δημιουργεί μία ελαφρώς αδρή επιφάνεια ενισχύοντας την 

πρόσφυση, την πλήρωση και την ομογενοποίηση του υπο-

στρώματος, ώστε να ακολουθήσει η εφαρμογή των τελικών  

επιχρισμάτων παστώδους μορφής όπως η σειρά επιχρισμάτων 

ClimaTop® της BIOCLIMA®.

Συμμετέχει ως υπόστρωμα (αστάρι) οργανικής βάσης στο πι-

στοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας 

CLIMAWALL® της BIOCLIMA® κατά EAD 040083-00-0404.



Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
τελικών επιχρισμάτων

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ClimaTop® Primer συνιστάται ως αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης, πλήρω-

σης και ομογενοποίησης του υποστρώματος ρυθμίζοντας παράλληλα και την 

τραχύτητά του πριν την εφαρμογή τελικών επιχρισμάτων σε μορφή πάστας, 

όπως η σειρά ClimaTop® της BIOCLIMA. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και 

εσωτερική χρήση. Έχει μεγάλη πρόσφυση σε συνήθεις δομικές επιφάνειες 

όπως: σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, 

προηγούμενα βαμμένες και σταθερές επιφάνειες κ.α..
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 1,34 g/mL (±0,05) @ 25°C

Ιξώδες (sp.5/20rpm) ISO 2555 10.000mPa.s (±3.000) @25°C 

Ιξώδες (Stormer) ASTM D562-05 115KU (±15)

pH 9,4 (±0.5)

Συνιστώμενο πάχος ξηρού υμένα (DFT)   35μm (±5)  

VOC CONTROL
Συνδετικά αστάρια Α/η (Υ).
Οριακή τιμή 30g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.

1488

Druckfarben Hellas S.A. 
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

22
DoP No 02.03

ClimaWall® EPS
EAD 040083-00-0404

ETA 21/1047

1488 / 1871

Druckfarben Hellas S.A. 
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

22
DoP No 02.02

ClimaWall® Mineral
EAD 040083-00-0404

ETA 21/0875

1488

Druckfarben Hellas S.A. 
Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece

22
DoP No 02.01

ClimaWall® Extra
EAD 040083-00-0404

ETA 21/0876
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Για την εξασφάλιση 

καλύτερης πρόσφυσης η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, 

καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, 

σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. 

Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε τυχόν μύκητες, μούχλα και 

άλγη με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και 

αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει καλά.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Δεν χρειάζεται αραίωση του προϊόντος. 

Συστήνεται το προϊόν να αναδεύεται ελαφρώς πριν την χρήση 

αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο 

χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

ομοιόμορφη κατανομή των κόκκων αδρανών του προϊόντος. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το ClimaTop® Primer εφαρμόζεται σε μία 

στρώση με χρήση ρολού ή πινέλου και αφήνεται να στεγνώσει 

τουλάχιστον για 4 ώρες περίπου (αναλόγως καιρικών 

συνθηκών) πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού 

επιχρίσματος. 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται 

αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή 

με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο 

περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Απαιτείται χρωματισμός το ClimaTop® Primer στην απόχρωση 

του τελικού επιχρίσματος. Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη 

χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο. Μην εφαρμόζετε σε 

θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και 

σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση 

σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις 

επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε 

άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς 

και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει 

να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με 

ειδικά προστατευτικά καλύμματα. 

Χρόνος πλήρους στεγνώματος 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C 

και σχετική υγρασία 50%. Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 

4 ώρες 25°C και σχετική υγρασία 50%. 

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
τελικών επιχρισμάτων



DRUCKFARBEN HELLAS S.A. 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300,  ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
www.druckfarbengroup.com  |  www.bioclima.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ. 
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος 
για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.bioclima.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας 
μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από 
τη χρήση του προϊόντος.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: 

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 3lt και 10lt σε Λευκή 
και Διάφανη βάση. Δυνατότητα χρωματισμού σε εκατοντάδες 
F - αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT Inspired Collection και 
KRAFT Reflective Collection. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και 
μακριά από άμεσο ηλιακό φως, βροχή και παγετό. Διατηρήστε 
τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊό-
ντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδο-
μένων Ασφαλείας. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793 777.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 

Η απόδοση του ClimaTop® Primer είναι περίπου 8-10 m²/lt. 
Εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος, τα εργαλεία, τη με-
θοδο και τις συνθήκες εφαρμογής.

Με την εγγύηση της:

0%

4h

8-10
m2/lt

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
τελικών επιχρισμάτων


