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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Falfix Impregnating Primer 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ακρυλικό αστάρι νερού , για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Για αστάρωμα ορυκτών υποστρωμάτων, με σκοπό να επιτευχθεί καλή πρόσφυση των συστημάτων βαφής στην 

επιφάνεια.  

Σταθεροποίηση και ενίσχυση φθαρμένων υποστρωμάτων, στερέωση/συγκόλληση σκονισμένων επιφανειών και παλαιών 

κιμωλιασμένων στρώσεων χρωμάτων.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

-  Πολύ εύκολο στη χρήση. 

-  Δεν περιέχει διαλύτες.   

-  Δεν εκλύει αναθυμιάσεις και δυσάρεστες οσμές κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.  

-  Εξαιρετική πρόσφυση και εμποτισμός 

-  Υδρατμοδιαπερατό (επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου). 

-  Εξισορροπεί την απορροφητικότητα των πολύ ή ακανόνιστα απορροφητικών επιφανειών    

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ 

 

- Γαλακτώδες, σχεδόν άχρωμο μετά την εφαρμογή (σαν να μην έχει εφαρμοστεί καμία επικάλυψη) 

- Ματ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Στεγνό στη επαφή            : περ. 2 ώρες 

- Επαναβαφή μετά από       : περ. 4 ώρες 

- Σημείο ανάφλεξης            : δεν υφίσταται 

- Διατήρηση                        : σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

Θεωρητική  

8 m²/ lt διαλυμένο προϊόν περίπου (ανάλογα με την απορροφητικότητα) 

 

Πρακτική απόδοση 

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η μορφή της επιφάνειας,  η 

μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Falfix Impregnating Primer 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 

5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. 

Μέγιστη σχετική υγρασία  80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C  

πάνω από το σημείο δρόσου. 

Αερίζετε καλά τον χώρο κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

Σοβάς, σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες με βάση το τσιμέντο  

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση όλων των σαθρών και ξένων υπολειμμάτων. 

Όπου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επιδιόρθωση και ομοιομορφοποίηση της επιφάνειας. 

Ασταρώστε με Falfix Impregnating Primer (για αραίωση βλέπε το κεφάλαιο «οδηγίες χρήσης») 

Για τελική διαμόρφωση χρησιμοποιείτε ένα χρώμα επίστρωσης της Trilak 

 

Επεξεργασμένη επιφάνεια με  παλαιές επιστρώσεις 

Εάν υπάρχουν προϋπάρχουσες επιστρώσεις που είναι σταθερές δεν χρειάζεται να  τις αφαιρέσετε τελείως, 

απομακρύνετε μόνο τα σαθρά τμήματα  

Μετά ασταρώστε με Falfix Impregnating Primer 

Για τελική διαμόρφωση χρησιμοποιείτε ένα χρώμα επίστρωσης της Trilak 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Εφαρμογή με πινέλο, ρολό 

Τύπος: Πινέλο με μακριά τρίχα 

            Ρολό microfiber  

                                                                             

Αραίωση 

 

Τύπος επιφάνειας* Falfix Impregnating Primer Νερό 

 

Περιορισμένα απορροφητικό 

υπόστρωμα 

1 3-4 

Απορροφητικό υπόστρωμα 

 

1 1-2 

Πολύ απορροφητικό υπόστρωμα 

 

1 0-1 

Εξωτερικές νέες επιφάνειες 

(μέγιστη αραίωση 1:1) 

 

 

1 

 

0-1 

 

Σημείωση  

Πορομπετόν, ασβεστοπυριτικά υποστρώματα και παλιές επιστρώσεις με  κιμωλίαση, μην αραιώνετε  

* για την αξιολόγηση της απορροφητικότητας της επιφάνειας εφαρμόζουμε δοκιμαστική επίστρωση, το Falfix 

Impregnating Primer δεν πρέπει να σχηματίζει έντονη γυαλάδα στην επιφάνεια.   
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Falfix Impregnating Primer 

 

 

Διαλύτης καθαρισμού 

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.  

 

Προσοχή 

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-

DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού 

του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα 

φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του 

προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

 


