
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

FLEX-PRIMER 

 

 

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ρητινούχα υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότη-
τας, η οποία εφαρµοζόµενη σε πορώδεις επιφά-
νειες, τις σταθεροποιεί και δηµιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές υδατοδια-
λυτών χρωµάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών 
κονιαµάτων, επαλειφόµενων ελαστοµερών, ακρυλι-
κών σοβάδων κλπ. 
∆ιεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υπο-
στρώµατος και λειτουργεί ως συνδετική στρώση 
µεταξύ αυτού και του χρώµατος, του κονιάµατος 
κλπ., που πρόκειται να εφαρµοστεί. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Σε συνδυασµό µε το στεγανό, ελαστικό χρώµα 
FLEXCOAT, αποτελεί ένα άριστο σύστηµα στεγα-
νοποίησης και διακόσµησης τοίχων. 
Το FLEX-PRIMER χρησιµοποιείται και ως ετοιµόχρη-
στο αστάρι, για την εξασφάλιση της πρόσφυσης 
υδατοδιαλυτών χρωµάτων και των ακρυλικών σοβά-
δων MARMOCRYL σε πορώδη υποστρώµατα, όπως 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά, γυ-
ψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ. 
Σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες, όπως σα-
θρούς σοβάδες κλπ. 
Ακόµη χρησιµοποιείται ως αστάρι για τη σταθερο-
ποίηση και τη µείωση της απορροφητικότητας επι-
φανειών από γυψοσανίδες ή µοριοσανίδες, στις ο-
ποίες πρόκειται να εφαρµοστούν κόλλες πλακιδί-
ων, το ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονία-
µα AQUAMAT-ELASTIC ή το επαλειφόµενο ελα-
στοµερές στεγανωτικό ISOMAT SL 17.  
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  γαλάκτωµα 

Απόχρωση:      λευκό 

Πυκνότητα:          1,00 kg/lit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι 
στεγνή και τελείως απαλλαγµένη από σκόνες, λί-
πη, ρύπους κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Αναδεύουµε καλά το FLEX-PRIMER και το εφαρ-
µόζουµε οµοιόµορφα επάνω στο υπόστρωµα µε 
βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό, πριν την εφαρµογή του 
χρώµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
100-200 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg, 10 kg και 20 kg. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC. 
 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, 
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν FLEX-PRIMER έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ. 
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