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2.1 Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικής & τσιμεντοειδούς βάσης

εικ.�2

εικ.�1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μείγμα ισοκυανικών προπολυμερών, 
κατάλληλο για την αύξηση της πρό-
σφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανι-
κού σφραγιστικού που πρόκειται να 
εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες.
Η βελτίωση της πρόσφυσης των 
σφραγιστικών μετά την επάλειψη της 
επιφάνειας, εξασφαλίζει μακροχρό-
νια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το PRIMER-PU εφαρμόζεται σε επι-
φάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τού-
βλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες, πο-
ρομπετόν, μάρμαρα (εικ.2) κ.ά.
Είναι απαραίτητο στους αρμούς δια-
στολής ταρατσών (εικ.1) και στις κά-
σες πορτών και παραθύρων, καθώς 
και στις συμβολές οριζόντιων και κά-
θετων επιφανειών.

ΤΡOΠΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθε-
ρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λά-
δια και σκόνες.

2. Εφαρμογή
To υλικό εφαρμόζεται ως έχει, με λε-
πτό πινέλο.
Η τοποθέτηση του πολυουρεθανικού 
σφραγιστικού DUROFLEX-PU θα πρέ-
πει να πραγματοποιείται μία ώρα το 
ελάχιστο έως τρεις ώρες το μέγιστο 
μετά την επίστρωση του PRIMER-PU.
Μετά το τέλος της εφαρμογής, η συ-
σκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται, 
προκειμένου να μην έρχεται το υλικό 
σε επαφή με την υγρασία.

DUROSTICK PRIMER-PU Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

KATANAΛΩΣΗ

15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος 
του αρμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.  

ΟΔΗΓΙΕΣ�ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε 
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Tο προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml

ΤΕΧΝΙΚΑ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή�-�Χρώμα Υγρό - Υποκίτρινο 

Ειδικό�βάρος 1,00±0,05kg/lt

Χρόνος�στεγνώματος 2-3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία�εφαρμογής Από +10°C έως +35°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 444 gr/lt Π.Ο.Ε.
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