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PPRRIIMMEERR--ΤΤ® 

 

 
Ενός Συστατικού Αστάρι για Μη- Πορώδη Υποστρώµατα 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
Το PRIMER-Τ® είναι αστάρι ενός συστατικού, διάφανο 
σχεδιασµένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του 

Hyperdesmo T® σε µη-πορώδη υποστρώµατα. 
Παράλληλα µε το Hyperdesmo–T, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε προϊόν της σειράς 
Ηyperdesmo. 

Χηµικά το PRIMER-Τ® αποτελείται από οργανικά 
σιλάνια και ειδικά πρόσθετα, που αριστοποιούν την 
διαβροχή του υποστρώµατος, σε µείγµα διαλυτών. Το 

PRIMER-Τ® εφαρµόζεται απλά µε πανί, όπου 
ουσιαστικά καθαρίζουµε το υπόστρωµα το οποίο θα 
περαστεί µε Hyperdesmo –T. 

Το PRIMER-Τ® στεγνώνει γρήγορα, σε 10-15 λεπτά το 
υπόστρωµα είναι έτοιµο για εφαρµογή. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
Αστάρι για µη πορώδη επιφάνειες: 
• Υαλοποιηµένα πλακάκια 
• Γυαλί 
• Σχετικά πορώδη Μάρµαρο 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
• Εφαρµόζουµε ελάχιστη ποσότητα µε πανί 
• Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα να αποφεύγονται 

∆ακρύσµατα και λίµνες λόγω υπερκατανάλωσης ή 
Ατελειών του υποστρώµατος. 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

 
• Γρήγορο Στέγνωµα. 
• ∆εν Χρειάζεται αραίωση. 
• ∆εν λεκίαζει το υπόστρωµα. 
• Εύκολη εφαρµογή 

 
 

Το υλικό εφαρµόζεται µε πανί µε τρόπο όπως θα 
καθαρίζαµε την επιφάνεια. 
Αφήνουµε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 10-15 
λεπτά και στη συνέχεια εφαρµόζουµε Hyperdesmo-T. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 

Το PRIMER-Τ® περιέχει διαλύτες. Να εφαρµόζεται σε 
καλά αεριζόµενους χώρους. Μην καπνίζεται κατά την 
εφαρµογή. Σε µη καλά c αεριζόµενους χώρους να 
χρησιµοποιούνται µάσκες ενεργού άνθρακα και µηχανικό 
εξαερισµό. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον 
ατµοσφαιρικό αέρα άρα έρπουν στο έδαφος.Iζητήστε 
απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας του Υλικού. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Μέγιστη κατανάλωση : 0.05 Kg/m2

 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
20Lt, 5lt, 1lt 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
Στην αρχική του συσκευασία, τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία 5 oC - 25 
oC σε ξηρούς χώρους. 

 
 
 

 

Επιφύλαξη: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω κείµενο 
σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία 
εγγύηση, επειδή οι µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε 
πελάτη και δεν µπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία µας. 
Προτείνουµε τον δοκιµαστικό έλεγχο πριν τη τελική χρήση  του 
προϊόντος. Είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

 
SURFACE PREPARATION : 
Καθαρισµός της επιφάνειας από τα σαθρά 
κοµµάτια, σκόνες, λάδια και γράσα. 
Έλεγχος ώστε οι επιφάνειες να είναι στεγνές. 

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: 
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 

Primer-Τ/EE/01-03-16 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  PRIMER-Τ : 
 
 
 
Υγρό Primer T: 

 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
- Ιξώδες (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, at 25oC 40 
- Ειδικό Βάρος gr/cm3

 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 
at 20oC 

0.83 

-Σηµείο Ανάφλεξης oC ASTM D93, Closed cup 42 
-Χρόνος Στεγνώµατος 
77deg F (25oC) & 55% RH 

min - 10-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: 
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 
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