
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Χωρίς αραίωση
‘Ετοιµο προς χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ιξώδες
20 - 40 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Πυκνότητα 
1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

HYROOF PRIMER 
Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

To HyRoof Primer είναι υβριδικό αστάρι νερού, 
ιδανικό για το αστάρωµα επιφανειών που πρόκειται 
να στεγανωθούν µε HyRoof Hybrid PU. ∆ιεισδύει, 
αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί νέες επιφάνειες ή 
παλιές µε προϋπάρχουσα στεγάνωση. Παρουσιάζει 
ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεµα, ασφαλτικές 
µεµβράνες, τσιµεντόπλακες, ακρυλικές βαφές κ.α.. 
Είναι ελαφρώς χρωµατισµένο µε σκοπό την εύκολη 
ανίχνευση της ασταρωµένης επιφάνειας. Είναι φιλικό 
προς το χρήστη και το περιβάλλον λόγω της πολύ 
µικρής περιεκτικότητάς του σε Πτητικές Οργανικές 
ενώσεις (Π.Ο.Ε.).

Πλεονεκτήµατα:

• ∆ιεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
• Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεµα, ασφαλτικές µεµβράνες,
  τσιµεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
• Ιδανικό για το αστάρωµα επιφανειών πριν τη στεγάνωση
  µε HyRoof Hybrid PU

Ηµιδιαφανές

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΑΣΤΑΡΙ

Στην αφή
45 min

Για την 
εφαρµογή 
τελικού 
χρώµατος
2-3 h

Ηµιδιαφανές 5 L 15 L

Για µία στρώση 
10-12 m2/L

Για όλα τα υποστρώµατα στέγης όπως
σκυρόδεµα, ασφαλτικές µεµβράνες,
τσιµεντόπλακες, παλιές µονώσεις.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Συνδετικά αστάρια” Οριακή τιµή 30 g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος 10 g/L 
ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση) 

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

TIPS

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <70% RH. 
Μην εφαρµόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος 
βροχής/παγετού τις επόµενες 48 ώρες. 
• Αφήστε τις νέες επιφάνειες από 
τσιµέντο να στεγνώσουν πλήρως 
για τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την 
εφαρµογή του ασταριού.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσως µετά 

τη χρήση µε νερό και αν χρειάζεται µε 
σαπούνι ή απορρυπαντικό.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη 
χρώµατος υπολογίζοντας την ποσότητα 
χρώµατος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα 
χρώµατος για να τα 
επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την 

εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε 
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για 
µελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκοµιδή τους.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΑΣΤΑΡΙ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, ή τυχόν 
σαθρά υλικά.

Σε περίπτωση ρωγµών χρησιµοποιείστε για την κάλυψή τους Ελαστοµερή 
Στόκο της Vitex. 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 2Αναδεύουµε καλά πριν την χρήση.

Εφαρµόζουµε µία στρώση µε 
ρολό, πινέλο, πατρόγκα ή πιστόλι 
airless οµοιόµορφα σ’ όλη την 
προς στεγάνωση επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Εφαρµόζουµε µετά από 2-3 ώρες το στεγανωτικό οροφών Hyroof Hybrid PU.


