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ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, πινέλο 

ΑΠΟΔΟΣΗ
4-6m2/Kg

Αστάρι πρόσφυσης κονιαµάτων µε 
συνθετικές ρητίνες για εσωτερική 

και εξωτερική χρήση. 
 

Bonding Primer 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

Aκρυλικό αστάρι πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο, έτοιμο προς 
χρήση, που δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια και ενισχύει την 
πρόσφυση κονιαμάτων. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές 
ή εσωτερικές λείες ή χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες 
όπως εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια, πλαστικά και μέταλλα. Έχει 
υψηλή αντοχή στα αλκάλια. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες 
πρόσφυσης για σπατουλάρισμα βαμμένων και πολύ λείων 
επιφανειών,σοβάτισμα εμφανούς μπετόν,αστάρωμα μεγάλων 
ρωγμών ή σπασμένου μπετόν (γωνίες κλπ), που πρόκειται να 
σοβατιστούν,επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε μη δομικές 
επιφάνειες (PVC, μέταλλο),επικόλληση νέων πλακιδιών ή 
σπατουλάρισμα υπαρχόντων πλακιδίων. Αποτρέπει την οξείδωση 
των μεταλλικών επιφανειών χάρη στην τεχνολογία μετανάστευσης 
ιόντων.

09/2018 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

  Οριακή τιμή φάσης: 30g/L.
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 23g/L.

Συνδετικά αστάρια Α/η (Υ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό βάρος
{ISO 2811 @ 25OC}

1.46g/cm3 (±0,02)

Στερεά κατ'όγκο 34-35%

Ιξώδες
{ASTM D-562} 80-100KU

Απόδοση ανά στρώση*

pH 8.5-9.5

4-6m²/Kg

*  Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. 
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας.

 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»

»

  Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5ºC έως 35ºC και 
μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια 
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και 
υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. 
Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και 
πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο 
και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. 
Σε μεταλλικές επιφάνειες συνίσταται η απολίπανση με 
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια 
στρώση KRAFT MOLD BLOCKER και να το αφήσετε να 
στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από 
ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, 
ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. 
Όταν πρόκειται να σοβατιστεί λεία επιφάνεια ενδείκνυται 
να εφαρμόζονται δύο στρώσεις από το KRAFT BONDING 
PRIMER, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η 
«ανάγλυφη» υφή του.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο.
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα 
εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. 
Αραίωση: Δεν συνίσταται αραίωση του προϊόντος.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25ºC 
και σχετική υγρασία 50%.
Απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του τελικού 
επιχρίσματος: 6 ώρες σε θερμοκρασία 25ºC και σχετική 
υγρασία 50%.
Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10oC και 
πάνω από 35oC καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 
65%.
Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε λευκό σε πλαστικά δοχεία των 5kg και 15kg.
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Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | TΗL.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: 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 συγκε-
κριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανά-
γκη. 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.

Αστάρι πρόσφυσης κονιαµάτων µε 
συνθετικές ρητίνες για εσωτερική 

και εξωτερική χρήση. 

Bonding Primer 


