Plaster Primer
Ακρυλικό υπόστρωμα αδιαβροχοποίησης και πρόσφυσης.
Πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122.
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 καλυπτικό-

• Έχει άριστη πρόσφυση σε ανόργανες ή οργανικές
επιστρώσεις μονωτικών υλικών
• Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε επιχρίσματα
εξωτερικής θερμομόνωσης
• Ενισχύει την αδιαβροχοποίηση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης
• Έχει υψηλή αντοχή σε αλκάλια
• Προσφέρει πολύ καλή καλυπτικότητα
• Έχει υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα
• Χρωματίζεται
• Πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122

τητα, 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.

Προϊόν χαμηλών πτητικών
οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).
Φιλικό προς τον χρήστη
και το περιβάλλον.
Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Άριστη πρόσφυση
Υψηλής Απόδοσης

Plaster Primer

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του Plaster Primer, η
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λάδια,
άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα
χρώματα, κτλ. Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες
και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και
αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα
χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να
εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
• Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών
και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
• Σε εφαρμογή στο σύστημα Clima Total συνιστάται η εφαρμογή
μιας στρώσης Plaster Primer επί της ενισχυτικής επίστρωσης
Strong Bond.
• Σε εφαρμογή σε απλή τοιχοποιία συνιστάται να προηγηθεί του
Plaster Primer μια στρώση WaterProof Coat αν η επιφάνεια
είναι πορώδης.
• Μετά από 4-8 ώρες από την εφαρμογή του Plaster Primer
εφαρμόζονται τα προστατευτικά, διακοσμητικά επιχρίσματα
του Clima Total.

•
•
•
•

Απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος: 4 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία
50%.
Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω
από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•
•

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1 & 10L.
Xρωματίζεται σε αποχρώσεις παραπλήσιες του τελικού επιχρίσματος με το σύστημα ανάμειξης Kraft Inspired Color.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779 3777

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

•

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5°Cέως 35°C και
μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δε χρησιμοποιούνται.

•
•
•

Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο ή πιστόλι
αέρος ή airless.
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με
απορρυπαντικό διάλυμα.
Αραίωση: Δεν συνίσταται αραίωση του προϊόντος.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και
σχετική υγρασία 50%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος (g/cm3)

1,34 +/-0,02 (ISO 2811)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

34-35

Ιξώδες (cps)

1800-4800 (ISO 2555)

Συνδετικά αστάρια Α/η (Υ)

Απόδοση (m /L)

8-10*

Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 30g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 0,9g/L

pH

8,5-9,5

Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)

12

2

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