Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Έκδοση 1: 17/06/2011

ACRYLIC PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών οι οποίες λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις και δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες
για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές.
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών (τσιμεντοειδών,
ακρυλικών, υβριδικών), ακρυλικών σοβάδων και υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα όπως τοιχοποιία
από τούβλα, πορομπετόν, σοβάς, επιφάνειες από σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κλπ., τα οποία σταθεροποιεί δημιουργώντας τις
ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης σε αυτά.
Ιδανικό για τη σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 τοιμο προς χρήση προϊόν βιομηχανικής παραγωγής, σταθερής ποιότητας.
Έ
Επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
■ 
Χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (<30g/l) σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.
■ 
Δεν περιέχει αιθοξυλιομένες αλκυλοφαινόλες (APEO-free).
■
■

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 επιφάνεια που πρόκειται να ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια κλπ.
Η
Αναδεύουμε καλά το δοχείο του ACRYLIC PRIMER και εφαρμόζουμε με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
■ 
Η εφαρμογή με ψεκασμό εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διείσδυση και τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Σε περίπτωση
εφαρμογής με ρολό προσέχουμε να μη σχηματίζεται φιλμ στην επιφάνεια.
■ 
Το υλικό πρέπει να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας φιλμ πάνω στις επιφάνειες.
■ 
Μετά την εφαρμογή απομακρύνουμε τυχόν πλεόνασμα υλικού στην επιφάνεια το οποίο δε μπορεί να απορροφηθεί.
■
■

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 ποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος υπό βροχή ή σε συνθήκες παγετού.
Α
Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
■ 
Το ACRYLIC PRIMER πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν την εφαρμογή των ακρυλικών σοβάδων, των χρωμάτων ή
των επαλειφόμενων ελαστομερών.
■
■
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή

Υπόλευκο υγρό

Χρώμα πριν το στέγνωμα

Γαλακτώδες

Χρώμα μετά το στέγνωμα

Διάφανο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΙΜΗ

Πυκνότητα

kg/lt

1,02

pH

6,8

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα

%

15

Χρόνος στεγνώματος

h

12

Θερμοκρασία εφαρμογής

°C

Κατανάλωση

kg/m

+5 έως +35
2

0,1-0,2

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν
στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν ACRYLIC PRIMER δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία (1999/45/CE) για την επικινδυνότητα
παρασκευασμάτων.
■ 
Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
■ 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
■ 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,1-0,2 kg/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Πλαστικά δοχεία των 1kg, 5kg και 20kg.
Διάρκεια αποθήκευσης: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους
από τον ήλιο και τον παγετό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν
στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για
τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων
της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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