
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TECHNICAL
DATA SHEET

Υψηλής ποιότητας ελαστικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης.  
Χάρη στην ενίσχυση του με μικροΐνες και χαλαζία εξασφαλίζει τη 
γεφύρωση των μη-δυναμικών ρωγμών μέχρι και 0,5mm. Το 
πρόσθετο ρητίνης σιλικόνης εξασφαλίζει αντίσταση στην 
προσκόλληση ρύπων στην επιφάνεια καθώς και προστασία από άλγη 
και μύκητες.  Είναι υδατοαπωθητικό με ματ τελείωμα και εξαιρετική 
αντίσταση στις αντίξοες ατμοσφαιρικές συνθήκες επιτρέποντας 
ταυτόχρονα την καλή διαπνοή της επιφάνειας.

 
Ενισχυμένο με ελαστικές μικροΐνες και χαλαζία

 Πολύ καλή γεφύρωση ρωγμών

Υψηλή καλυπτικότητα και ευρεία γκάμα αποχρώσεων

Εξαιρετική προστασία και υψηλή αντοχή

Με πρόσθετο ρητίνης σιλικόνης για 
μακρόχρονη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες

Για την προστασία όλων των  κατάλληλα επεξεργασμένων ορυκτών 
εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών όπως, σοβάδες, σκυρόδεμα, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.  Είναι ιδανικό για αναβαθμίσεις 
παλαιών ήδη βαμμένων προσόψεων με όλων των τύπων χρωμάτων 
(ακρυλικά, ελαστικά, πυριτικά) όπου και παρατηρούνται σκασίματα και 
τριχοειδή στην επιφάνεια. Είναι επίσης κατάλληλο για επαναβαφή 
συστημάτων θερμοπρόσοψης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες που θα βαφτούν θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές 
(ιδανικά καθαρισμένες με νερό υπό πίεση) και απαλλαγμένες από όλα τα 
σαθρά ή/και ξένα υπολείμματα (άλατα, λίπη κλπ.).  Μέγιστη περιεκτκότητα 
της επιφάνειας σε υγρασία 4%. Χρησιμοποιήστε ένα αποτελεσματικό 
διάλυμα για την απομάκρυνση τυχόν άλγεων και μυκήτων. Επισκευάστε 
ρωγμές και ελαττωματικές περιοχές με κατάλληλο επιδιορθωτικό υλικό.
Νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν
Νέοι σοβάδες με συνδετικό υλικό το τσιμέντο ή/και τον ασβέστη 
πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 4 εβδoμάδες για την πλήρη 
ωρίμανσή τους πριν από τον χρωματισμό. Εφαρμόζοντας τελική 
επίστρωση σε μία όχι πλήρως σταθερή και στεγνή επιφάνεια μπορεί 
να οδηγήσει σε αποχρωματισμό (λόγω και της επίδρασης του 
ασβέστη) και στη χειρότερη περίπτωση στην αποσύνθεση του ξηρού 
φιλμ της επίστρωσης. Ασταρώστε την επιφάνεια με το αστάρι 
Primalex Primer σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
Παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες
Πριν από την επαναβαφή των ήδη βαμμένων επιφανειών, οι 
παλαιές επιστρώσεις χρώματος θα πρέπει να ελέγχονται ως προς 
την καταλληλότητα, την σταθερότητα και την πρόσφυση. 
Απομακρύνετε όλες τις παλιές, σαθρές ή αποκολλημένες στρώσεις 
χρώματος με κατάλληλα μηχανικά μέσα μέχρι να έχετε μία σταθερή 
υγειή επιφάνεια. Καθαρίστε τις σκονισμένες ή λερωμένες 
επιφάνειες με νερό υπό πίεση, ξεπλύνετε σχολαστικά και αφήστε 
την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως πριν προχωρήσετε. 
Σταθεροποιήστε τις απορροφητικές ή/και σαθρές επιφάνειες με το 
αστάρι Primalex Primer σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Η υγρασία και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας 
επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος και τη δυνατότητα 
εφαρμογής της δεύτερης στρώσης.  Σε περίπτωση υψηλότερης 
υγρασίας και χαμηλότερης θερμοκρασίας ο χρόνος στεγνώματος είναι 
μεγαλύτερος. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +20°C και σχετική 
υγρασία 50 % η επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί μετά από 4 ώρες. 
Υπό κανονικές συνθήκες η αντίσταση της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας 
στη βροχή (ξεπλύσιμο) επιτυγχάνεται το λιγότερο μετά από 24 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν από τα εργαλεία 
εφαρμογής πριν τον καθαρισμό τους. Κλείστε καλά την συσκευασία με το 
καπάκι. Καθαρίστε αμέσως τον εξοπλισμό με ζεστό νερό και σαπούνι και 
ξεπλύνετε καλά. Ορισμένες τοπικές αρχές διαθέτουν ειδικές 
εγκαταστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων χρωμάτων . Μην αδειάζετε 
τα υπολείμματα σε αποχετεύσεις και σε υδάτινους πόρους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Η απαιτούμενη ποσότητα του υλικού 
υπολογίζεται από τα τ.μ. της επιφάνειας που είναι προς βαφή, την 
υφή της και την μέση απόδοση του προϊόντος. Αν περισσότερες από 
μία συσκευασία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την βαφή μιας 
επιφάνειας, συνιστάται να τις αναμιγνύετε όλες μαζί πριν τη χρήση. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο και ρολό. Δεν είναι κατάλληλο για 
εφαρμογή με ψεκασμό. Όταν χρησιμοποιείτε ρολό μην το φορτώνετε 
υπερβολικά με υλικό και βεβαιωθείτε ότι απλώνετε ομοιόμορφα. 
Όταν χρησιμοποιείτε πινέλο φορτώστε το αρκετά και εφαρμόστε 
ελεύθερα και ομοιόμορφα αποφεύγοντας την εναπόθεση 
υπερβολικού υλικού. Για την πρώτη στρώση, αν απαιτείται, αραιώστε 
με νερό μέχρι και 5%, ενώ η δεύτερη να εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. 
Ο συνιστώμενος αριθμός επιστρώσεων είναι 2 όμως για τις σκούρες 
αποχρώσεις μπορεί να απαιτούνται περισσότερες. Εφαρμόστε το 
δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει στεγνώσει τελείως. Η εφαρμογή 
να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5 έως και +25°C και 
σχετική υγρασία μεταξύ 45-70 %.  Μην εφαρμόζετε απευθείας σε 
έκθεση στον ήλιο και τη βροχή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής, κρατήστε πάντα το προϊόν κατά 
την αποθήκευση και τη μεταφορά σε ασφαλή και όρθια θέση. 
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +25 °C. Προστατεύστε από 
τον παγετό. Εάν αποθηκευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλειστό 
δοχείο, το προϊόν θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του τουλάχιστον έως και 
την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχική συσκευασία.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
είναι διαθέσιμες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που μπορείτε να 
κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας www.primalex.eu.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ (m2/l) Λείες επιφάνειες: 6 – 8
 Πορώδεις επιφάνειες: 4 - 6
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/l) 1,36
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (%) 40 %
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (κύκλοι) min. 10 000
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ (Mpa) min. 2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΡΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ SdH2O (m) max. 0,7
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ (κύκλοι) min. 25
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ (Mpa) min. 2,0
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ (κύκλοι) min. 25
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ (Mpa) min. 1,5  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΚΟΤΗΤΑΣ W (kg. m-2.h-0,5) max.0,1 

  

  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Λευκό/Βάση L, Βάση D, Βάση Z- που χρωματίζονται σε
 πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG
ΤΕΛΕΙΩΜΑ  Mατ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1 L, 5 L, 10 L 

  

 


