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Plaster Primer
Ακρυλικό αστάρι αδιαβροχοποίησης
και πρόσφυσης.

Λευκό ακρυλικό υπόστρωμα με χαλαζιακούς κόκκους, έτοιμο προς
χρήση, που δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια και συνίσταται για την
ενίσχυση της πρόσφυσης του Flexo Plaster, του WaterProof
Plaster, του Granite και του ClimaComfort Stucco.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες
από σκυρόδεμα, σοβά, και συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε
προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στα
αλκάλια. Προσφέρει πολυ καλή καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση
και ομοιόμορφο άπλωμα. Μπορεί να χρωματιστεί σε παραπλήσια
απόχρωση με το τελικό επίχρισμα. Έχει πιστοποίηση ΕΤΑ
(10/0122) ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης ClimaTotal.

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m2/L

» Εύκολη εφαρμογή
» Υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα
» Εξαιρετική πρόσφυση
» Εξαιρετική καλυπτική ικανότητα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό βάρος
{ISO 2811}

White: 1.34 (±0.02)
Tranparent: 1.28 (±0.02)

Στερεά κατ'όγκο

34-36%

pH

8.9-9.5

Απόδοση ανά στρώση*
{ISO 6504}

8-10m²/L

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
4 ώρες

Συνδετικά αστάρια Α/η (Υ).
Οριακή τιμή φάσης: 30g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 0,9g/L.
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Plaster Primer
Ακρυλικό αστάρι αδιαβροχοποίησης
και πρόσφυσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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 ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες
με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και
αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
» Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών,
ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
» Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και
οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του
PLASTER PRIMER.
» Στο σύστημα Clima Total: Εφαρμόστε μια στρώση Plaster
Primer επί της ενισχυτικής επίστρωσης Strong
Bond.Αφήστε να στεγνώσει για 4-8 ώρες περίπου πριν την
εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού υποστρώματος.
» Ενδείκνυται για: επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά,
ασβεστοκονίες, τσιμεντοκονίες, γύψο, ακρυλικά και
βάσεως νερού υποστρώματα και συνήθη δομικά υλικά
καθώς και για γυψοσανίδες και υποστρώματα με καλη
πρόσφυση.
» Δεν ενδείκνυται για: μη απορροφητικές επιφάνειες,
πλαστικά, βερνίκια και ελαιωδη υποστρώματα. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το BONDING PRIMER.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
» Διατίθεται σε λευκό και διάφανο χρώμα σε πλαστικά δοχεία
των 1L και 10L.
» Xρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις Kraft Inspired Color.

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

210 7793777
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.

ΟΔΗΓΙΕΣ 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.
» Αραίωση: Δεν συνίσταται αραίωση του προϊόντος.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 4ώρες σε 25ºC και
σχετική υγρασία 50%.
» Απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του τελικού
επιχρίσματος: 4 ώρες σε θερμοκρασία 25ºC και σχετική
υγρασία 50%.
» Χρόνος πλήρους στεγνώματος: 24 ώρες σε θερμοκρασία
25ºC και σχετική υγρασία 50%.
» Η θερμοκρασία αέρα, υλικού και υπόστρώματος κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής του υποστρώματος, πρέπει να
υπερβαίνει τους 5 ° C.
» Προστατεύστε την επιφάνεια απο την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, την βροχή ή τον ισχυρό άνεμο με λινάτσα.
» Υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία μπορεί
να παρατείνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος και να
προκαλέσουν διακύμανση του χρώματος.

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.kraftpaints.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.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
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Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr

