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MARITRANS TILE-PRIMER 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΩΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 
Περιγραφή Προϊόντος 

 
Πλεονεκτήματα 

  
Το MARITRANS TILE-PRIMER είναι ένα διαφανές ενισχυτικό 
πρόσφυσης βαθιάς διείσδυσης, ενός συστατικού. Ενεργοποιεί 
χημικά την επιφάνεια και παρέχει δυνατή πρόσφυση σε 
υαλώδη και κεραμικά υποστρώματα. 
Το MARITRANS TILE-PRIMER πολυμερίζεται με την υγρασία 
του υπεδάφους και του αέρος.  
 

 Εύκολη εφαρμογή (έτοιμο προς χρήση). 
 Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε υαλώδεις και    

κεραμικές  επιφάνειες 
 Γρήγορος πολυμερισμός. 
 Παρέχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

  

Χρήσεις Κατανάλωση 
 
Το MARITRANS TILE-PRIMER χρησιμοποιείται ως 
ενισχυτικό πρόσφυσης/ενεργοποιητής επιφανείας πριν την 
τοποθέτηση του MARITRANS σε υποστρώματα όπως: 
 Υαλωμένα κεραμικά πλακίδια 
 Γυαλί 
 Υαλότουβλα 
 
Το ΜARITRANS TILE PRIMER μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί σε άλλα πολυουρεθανικά υλικά MARIS 
POLYMERS για εφαρμογή σε γυάλινες επιφάνειες. 
 

 
50-80 gr/m2, σε μία ή δύο στρώσεις.  
 
Η κατανάλωση αυτή βασίζεται σε επίστρωση με νωτισμένο 
πάνί πάνω σε λεία επιφάνεια σε κανονικές συνθήκες 
εργαστηρίου. Παράγοντες όπως η απορροφητικότητα του 
υποστρώματος, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και ο 
τρόπος εφαρμογής ενδέχεται να μεταβάλλουν την 
προτεινόμενη κατανάλωση. 

Εφαρμογή 
Προετοιμασία υποστρώματος 
Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για βέλτιστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια 
πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά  τμήματα, απαλλαγμένη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει  
αρνητικά την πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τμήματα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει 5%. 
Μη πλύνετε την επιφάνεια με νερό. 
 
Αστάρωμα (ενεργοποιητής επιφάνειας) 
Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την διάστρωση και τον πολυμερισμό του ενισχυτικού πρόσφυσης πρέπει να είναι 
μεταξύ 50C και 350C και η ατμοσφαιρική υγρασία από 50% έως 70% Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν τον πολυμερισμό, 
ενώ οι υψηλές τον επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει το φινίρισμα. 
 
Νοτίστε ένα καθαρό πανί με αρκετό MARITRANS TILE-PRIMER και καθαρίστε όλη την προς στεγάνωση επιφάνεια. Με την 
μέθοδο αυτή εκτός απο την ενεργοποίηση της επιφάνειας για καλύτερη πρόσφυση, επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως και μία εξαιρετική 
απομάκρυνση των ρύπων και λιπών. Σιγουρευτείτε οτι το MARITRANS TILE-PRIMER έχει εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
επιφάνεια. Αλλάζετε συχνά πανιά.  
Μετά από 1-2 ώρες, απλώστε την επόμενη στρώση MARITRANS ή άλλα πολυουρεθανικά υλικά ΜARIS POLYMERS. 
 
 
Συσκευασία και αποθήκευση 

Το MARITRANS TILE-PRIMER διατίθεται σε δοχεία των 4kg και 1kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και 
δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το 
ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 50-300C. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, 
φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθμό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης. 
 
 
Μέτρα ασφαλείας 
Το ΜARITRANS TILEPRIMER περιέχει ισοπροπανόλη. Δες πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής. Παρακαλούμε να μελετήσετε  
το δελτίο ασφαλείας. 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

Οι τεχνικές μας συμβουλές για χρήση, λεκτικές, γραπτές ή δοκιμαστικές, παρέχονται με καλή πίστη και αντικατοπτρίζουν το σημερινό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας με τα 
προϊόντα μας. Κατά τη χρήση των προϊόντων μας, απαιτείται λεπτομερής και κατάλληλος έλεγχος αντικειμένων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, προκειμένου να καθοριστεί 
εάν το εν λόγω προϊόν ή / και η τεχνολογία εφαρμογής πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους σκοπούς. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τα προϊόντα μας χωρίς 
ελαττώματα. η σωστή εφαρμογή των προϊόντων μας εμπίπτει πλήρως στο πεδίο ευθύνης και ευθύνης σας. Φυσικά, θα παρέχουμε προϊόντα συνεπούς ποιότητας στο πλαίσιο 
των Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας και για την απόκτηση των απαιτούμενων εγκρίσεων ή 
εξουσιοδοτήσεων. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο δίδονται ως παραδείγματα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις προδιαγραφές των προϊόντων 
επικοινωνήστε με το τμήμα Ε & Α. Η νέα έκδοση του φύλλου τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά τις προηγούμενες τεχνικές πληροφορίες και το καθιστά άκυρο. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να πρέπει πάντα να παραδώσετε τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής. 
* Όλες οι τιμές αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές και δεν αποτελούν μέρος των προδιαγραφών του προϊόντος. 


