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PRIMER PVC 

 

 

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: 

ISO 9001/14001 & ISO 45001. 

PRIMER PVC/EE/07-01-2016 

Αγκυρωτικό (αστάρι) γρήγορου πολυμερισμού για προετοιμασία 

μεμβρανών PVC για επάλειψη με HYPERDESMO®
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το PRIMER PVC είναι αστάρι ενός συστατικού, 

πολύ χαμηλού ιξώδους, σχεδιασμένο ώστε να 

καθαρίζει και να προετοιμάζει παλιές αλλά και νέες 

μεμβράνες PVC που πρόκειται να στεγανοποιηθούν 

με σύστημα HYPERDESMO®.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Ενός συστατικού 

 Χαμηλού ιξώδους (λεπτόρρευστο) 

 Γρήγορος πολυμερισμός (στεγνώνει γρήγορα) 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Καθαρίζετε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, 

σκόνες, λάδια  και εφαρμόζετε το PRIMER PVC 

με ρολό  σε μία στρώση με κατανάλωση 

100ml/m2. 

Η εφαρμογή προτείνεται να γίνεται σε εξωτερικές 

θερμοκρασίες άνω των 5οC, σε  επιφάνεια καθαρή 

και 3οC πάνω από το σημείο δρόσου καθώς αν η 

θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η υγρασία της 

επιφάνειας θα επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση 

και τον πολυμερισμό. 

Η εφαρμογή του HYPERDESMO® γίνεται 15’-30’ 

μετά την εφαρμογή του PRIMER PVC. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Προτεινόμενη κατανάλωση: 70-100ml/m2         

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Μεταλλικά δοχεία: 1lt, 20lt 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει 

στα κλειστά δοχεία, τουλάχιστον 12 μήνες από την 

ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5oC-25oC 

σε ξηρούς χώρους. Από την στιγμή που θα 

ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα. 

Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Περιέχει  διαλύτες οι οποίοι  είναι εύφλεκτοι. Να 

εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και 

σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, 

χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και 

χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα. Οι 

διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό 

αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος. Ζητήστε 

απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) 

του προϊόντος. 
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Σε ρευστή μορφή (πριν από την εφαρμογή): 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ιξώδες (Brookfield) cP ASTM D2196-86, σε 25oC 20-60 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475/DIN 53217/ISO 2811 σε 

20oC 
0,8-0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


