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1lt, 3lt

ALL PURPOSE PRIMER
Αστάρι νερού για όλες 
τις επιφάνειες

Υψηλής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης υδατοδιάλυτο αστάρι πολλαπλών χρήσεων. Εμφανίζει εξαιρετική 

πρόσφυση σε πλήθος επιφανειών και δημιουργεί εξαιρετικό υπόστρωμα για την τελική βαφή.

Νέας τεχνολογίας υδροφοβικές και υδατοδιάλυτες συνθετικές ρητίνες.

Υψηλή πρόσφυση.

Υψηλή αντοχή στην υγρασία.

Αντισκωριακή προστασία.

Ιδανικό υπόστρωμα για τις τελικές βαφές.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα σε ξύλινες επιφάνειες.

Σκοπός Χρήσης

Ιδανικό ως υπόστρωμα για επιφάνειες  από ξύλο, μέταλλο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, λαμαρίνα, pvc, γυαλί και 

παλαιά αλκυδικά χρώματα. Το υλικό αναπτύσσει πολύ καλή πρόσφυση στις επιφάνειες αυτές και 

συγχρόνως εμφανίζει  αρκετά καλές αντισκωριακές ιδιότητες. Η τριπλή δράση του, δηλαδή η εξαιρετική 

πρόσφυση, η αντισκωριακή προστασία και η ανάπτυξη τέλειου υποστρώματος για την τελική βαφή ,το 

καθιστά ένα πολυχρηστικό  προϊόν και σε συνδυασμό με την υδατική σύνθεση του και τον περιορισμό 

επικίνδυνων ουσιών αποτελεί την ιδανική λύση τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον ιδιώτη χρήστη. 

Το υλικό επαναβάφεται με χρώματα υδατικής βάσης ή με χρώματα βάσεως white spirit. Δεν 

επαναβάφεται με άλλου τύπου τελικά επιχρίσματα.

2 12 – 14 m  /lt 

Επιφανειακά 

από 1 έως 2 ώρες  

Αναδεύστε
κάλα πριν
τη χρήση



Διατίθεται σε λευκό.

o  oΗ εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 12 C έως 30 C και μέγιστη σχετική 

υγρασία 75%.

Εφαρμόζεται με ρολό η πινέλο σε 1 ή 2 επιστρώσεις. Μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες η όταν 

υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες. 

Αναδεύετε καλά το περιεχόμενο του δοχείου. Στην συνέχεια  αραιώνετε το υλικό με την επιθυμητή 

ποσότητα νερού. Αφήνετε σε ηρεμία για 5 λεπτά. Αμέσως μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

Ειδικό Βάρος:    1,36 ± 0,03 
3  

gr/cm
 

( ISO 2811)                            

Ιξώδες:            80- 100  K.U. στους 
ο

25 C (ASTM D562)

pH:                 7,5 - 8,5

Στιλπνότητα :     2 – 7 units στις 
ο  

60
  

(matt)

Πρόσφυση:      Σε γαλβανιζέ, pvc 5B (ASTM D 
   

3559-B)
                                                               

Σε αλουμίνιο , γυαλί 4Β (ASTM D 3559-B)

Απόδοση:        12 – 14 m 
2
/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

Διαλύτης:         Νερό

Αραίωση:         Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό  8 -10 % κατ’ όγκο. 

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, ξένες και σαθρές ύλες. Σε 
παλιές επιφάνειες καθαρίζουμε καλά από ξένες ύλες  με μηχανικά και χημικά μέσα (γυαλόχαρτο, τριβείο, 
ειδικά καθαριστικά  κλπ.)
Σε μεταλλικές επιφάνειες καθαρίζουμε καλά με διαλυτικό πριν τη βαφή για να απομακρύνουμε λάδια που 
μπορεί να υπάρχουν.
Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προηγηθεί τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο και στην συνέχεια 
καθαρισμός της επιφάνειας πριν την βαφή.

Προετοιμασία επιφάνειας
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Στέγνωμα

Επαναβαφή 

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια 

αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να 

αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες 

υψηλής υγρασίας. Μην διατηρείτε προϊόν το οποίο έχει ήδη αραιωθεί.

Επαναβαφή με το ίδιο υλικό(όταν απαιτείται): Με το ίδιο υλικό επαναβάφεται μετά την πάροδο  6 
ωρών. Όταν πρόκειται για πολύ δύσκολες επιφάνειες π.χ. γυαλί ή εξαιρετικά λείο αλουμίνιο ο 
χρόνος επαναβαφής μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 6 ώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι 
να γίνεται πρώτα μια δοκιμή επαναβαφής. (Όλοι αυτοί οι χρόνοι μπορεί να επιμηκύνονται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή με τελικά επιχρίσματα : με τελικά χρώματα υδατικής βάσης ή με χρώματα διαλύτη 
βάσεως white spirit μετά από 24 ώρες. Όταν πρόκειται για πολύ δύσκολες επιφάνειες π.χ. γυαλί 
ή εξαιρετικά λείο αλουμίνιο ο χρόνος επαναβαφής μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να γίνεται πρώτα μια δοκιμή επαναβαφής .(Όλοι αυτοί οι χρόνοι 
μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Το σύστημα αστάρι – τελικό επίχρισμα εμφανίζει τις τελικές αντοχές του 7 ημέρες μετά την 
τελευταία επίστρωση.
Διαλύτης: Νερό
Αραίωση: Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό  8 -10 % κατ� όγκο. 

Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες  αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από 

τουλάχιστον 24 ώρες. Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο μετά από 4 έως 5 ώρες .(Οι χρόνοι 

αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). Η πλήρης 

σκλήρυνση του υλικού επιτυγχάνεται μετά από τουλάχιστον 3 ημέρες.

 Το υλικό μετά την πλήρη σκλήρυνση αναπτύσσει υψηλή πρόσφυση και μεγάλη προστασία από 

την υγρασία. 
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