
         
 

Τα ηεσνικά δεδομένα και οι οδηγίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζε αςηό ηο ηεσνικό θςλλάδιο είναι αποηέλεζμα ηηρ γνώζηρ και ηηρ εμπειπίαρ από ηο ημήμα 

έπεςναρ και ανάπηςξηρ ηηρ εηαιπείαρ, καθώρ και από ηην εθαπμογή ηος πποϊόνηορ ζηην ππάξη. Οι ζςζηάζειρ και οι πποηάζειρ ζσεηικά με ηην σπήζη 
ηων ςλικών γίνονηαι σωπίρ εγγύηζη, αθού οι εκάζηοηε ζςνθήκερ καηά ηην εθαπμογή ηοςρ είναι πέπα ηος ελέγσος ηηρ εηαιπείαρ μαρ. Για ηον λόγο 

αςηό είναι εςθύνη ηος σπήζηη να βεβαιωθεί πωρ ηο ςλικό είναι καηάλληλο για ηην πποβλεπόμενη εθαπμογή και ηιρ ζςνθήκερ ηος έπγος. Η έκδοζη 
ηος παπόνηορ ηεσνικού θςλλαδίος ακςπώνει κάθε άλλη πποηγούμενη έκδοζη για ηο ίδιο πποϊόν. 

 

 

Τερληθό Φπιιάδην 

PRIMER-PU 150 

 
 
 

 

 

Αλειθαηικό πολσοσρεθανικό αζηάρι  
 
 

Ιδιόηηηες 
 
Αιεηθαηηθό πνιπνπξεζαληθό αζηάξη ελόο 
ζπζηαηηθνύ. Δθαξκόδεηαη ζε πνξώδεηο επηθάλεηεο 
δεκηνπξγώληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 
πξόζθπζε δηαθαλώλ πνιπνπξεζαληθώλ 
επαιεηθόκελσλ, ζηεγαλσηηθώλ κεκβξαλώλ θαη 
επηθαιύςεσλ. Δίλαη αλζεθηηθό ζηελ ππεξηώδε 
αθηηλνβνιία θαη δελ θηηξηλίδεη. 

 

Πεδία εθαρμογής 

 
Τν PRIMER-PU 150 ρξεζηκνπνηείηαη σο 
εηνηκόρξεζην αζηάξη, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πξόζθπζεο ζε επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα, 
ηζηκεληνθνλίεο, ηζηκεληνεηδή βηνκεραληθά δάπεδα 
θιπ. 

  

Τετνικά ταρακηηριζηικά 
 
Μνξθή:                              πξνπνιπκεξηζκέλε  
                                          πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε  

Απoρξώζεηο:                    δηαθαλήο 

Ππθλόηεηα:                         0,93 kg/l 

Ιμώδεο:                               30 mPa·se 
(ζηνπο+23ºC)           

Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα:  > 2,0 Ν/mm
2
 

(EN 1542)  

Αληνρή ζε εθειθπζκό:   41 N/mm
2
                    

(EN-ISO 527)  

Χξόλνο επηθάιπςεο:       κεηά από 3-4 ώξεο 
 (ζηνπο +23 ºC) 
  

Τρόπος τρήζης 
 
1. Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος 
Η επηθάλεηα πνπ ζα αζηαξσζεί πξέπεη λα είλαη 
ζηεγλή θαη ηειείσο απαιιαγκέλε από ζαζξά πιηθά, 
ζθόλεο, ιίπε, ξύπνπο θιπ. 
 
2. Εθαρμογή 
Αλαδεύεηαη θαιά ην PRIMER-PU 150 θαη  
εθαξκόδεηαη νκνηόκνξθα επάλσ ζην ππόζηξσκα 
κε βνύξηζα, ξνιό ή ςεθαζκό. Μεηά από 3-4 ώξεο 
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαθαλήο πνιπνπξεζαληθή 
ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε ή ε δηαθαλήο 
πνιπνπξεζαληθή επηθάιπςε.  

Τα εξγαιεία θαζαξίδνληαη κε ην εηδηθό δηαιπηηθό     
SM-16, όζν ην PRIMER-PU 150 είλαη αθόκα 
λσπό. 

 

Καηανάλωζη 
 
200-300 g/m

2
, αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα 

ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

 

Σσζκεσαζία 
 
Γνρεία 0,75 kg, 4 kg θαη 9 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκεσζη 
 
9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, ζε 
ρώξνπο πξνζηαηεπκέλνπο από ηνλ παγεηό, ηελ 
πγξαζία θαη ηνλ ήιην. 
 

Παραηήρηζη 
 

 Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο 
θαη ζθιήξπλζεο ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα είλαη 
κεηαμύ +5ºC θαη +35ºC. 

 Σπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ αλνηρζεί, δελ κπνξνύλ 
λα απνζεθεπζνύλ εθ λένπ - ην πξντόλ πξέπεη 
λα εθαξκνζηεί άκεζα κεηά ην άλνηγκα ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 

 

Πηηηικές Οργανικές Ενώζεις (ΠΟΕ) 
 

Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2004/42/ΔΚ (Παξάξηεκα 
ΙΙ, πίλαθαο Α), ε κέγηζηε επηηξεπόκελε 
πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΔ γηα ηελ ππνθαηεγνξία 
πξντόληνο ε, ηύπνο Γ είλαη 750 g/l (2010) γηα 
έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. 
Τν έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ PRIMER-PU 150 
έρεη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 750 g/l ΠΟΔ. 
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