
 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

PRIMER PVC/TPO 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της 
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι 
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την 
εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό 
είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου 
ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 21.10.2020 

 
 

Ενισχυτικό πρόσφυσης των πολυουρεθανικών στεγανωτικών 
ISOFLEX-PU σε μεμβράνες PVC ή TPO 
 

Ιδιότητες 
 
Το PRIMER PVC/TPO είναι ένα ταχείας 
δράσης λεπτόρρευστο ενισχυτικό πρόσφυσης, 
ενός συστατικού, με διαλύτες. 
 

Πεδία εφαρμογής 
 
Το PRIMER PVC/TPO (FPO) χρησιμοποιείται 
για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των 
επαλειφόμενων πολυουρεθανικών στεγα-
νωτικών ISOFLEX-PU σε επιφάνειες στεγανο-
ποιημένες με μεμβράνες PVC ή TPO.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  υγρό 

Απόχρωση: ημιδιαφανής 

Πυκνότητα: 0,9 ± 0,05 kg/l 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Προηγείται καλός καθαρισμός των 
υφιστάμενων μεμβρανών PVC/TPO με το 
ειδικό διαλυτικό SM-28. Μετά τον καθαρισμό, 
οι μεμβράνες πρέπει να είναι τελείως στεγνές 
και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, 
λίπη, ρύπους κλπ. 
Το PRIMER PVC/TPO εφαρμόζεται με ρολό 
σε μία στρώση. Μετά το στέγνωμα και τον 
σχηματισμό «επιδερμίδας», δηλαδή 20-30 
λεπτά μετά την εφαρμογή του αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών (άνεμος, υγρασία και 
θερμοκρασία), ακολουθεί η εφαρμογή της 
κατάλληλης επαλειφόμενης πολυουρεθανικής 
μεμβράνης ISOFLEX-PU. 
Κατανάλωση: περίπου 100 g/m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Μεταλλικά δοχεία των 0,75 kg και 4 kg. 
 

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση 
 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε 
κλειστά δοχεία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5οC 
και +35οC. Προστατέψτε το από την υγρασία, 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.  
 

Παρατηρήσεις 
 

 Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής και σκλήρυνσης του υλικού 
πρέπει να είναι μεταξύ +5ºC και +35ºC. 
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