
• Για πλακάκια τοίχου, γυαλί, laminate
• Για ανοδιωμένο αλουμίνιο
• Για συσκευές με χρώματα πούδρας ή φούρνου
• Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
• Επαναβάφεται με χρώματα νερού ή διαλύτου

ULTRA GRIP PRIMER

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ULTRA GRIP PRIMER
ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Tο Dulux Trade Ultra Grip Primer 
είναι ειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών
σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετική
πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες.
Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν γυαλιστερά
πλακάκια τοίχου, laminate, γυαλί, ανοδιωμένο
αλουμίνιο και επιφάνειες χάλυβα
βαμμένες με χρώματα πούδρας και χρώματα
φούρνου (π.χ. λευκές συσκευές).
Επιτυγχάνει τέλεια πρόσφυση απευθείας
πάνω στην προς βαφή επιφάνεια,
που στη συνέχεια μπορεί να βαφτεί
με κάθε κοινό χρώμα νερού ή διαλύτου.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Συμβατό με όλα τα συστήματα βαφής Dulux Trade.

Συσκευές με χρώματα 
πούδρας ή φούρνου



Πλακάκια τοίχου

Aνοδιωμένο αλουμίνιο



Laminate

Γυαλί



up to
10m2/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0.8Lt Base και 0.2Lt Activator 
(1Lt όταν αναμιγνύονται).

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Λευκό ματ

ΑΠΟΔΟΣΗ
Υπό κανονικές συνθήκες έως 10m²/Lt  
(σε πάχος ξηρού φιλμ 45 μικρά)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα, διασφαλείστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές 

και στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά. 
Όπου είναι απαραίτητο, απολιπάνετε καλά και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

• Τρίψτε σχολαστικά ήδη βαμμένες επιφάνειες και σκουπίστε με υγρό πανί
χωρίς χνούδι.

• Συνιστάται να κάνετε δοκιμή σε μια μικρή περιοχή πριν βάψετε ολόκληρη 
την επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

Εφαρμόστε 1 στρώση Dulux Trade Ultra Grip Primer και μετά ολοκληρώστε 
με το κατάλληλο σύστημα βαφής Dulux Trade.

• ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ: Base (Συστατ. Α) : Activator (Συστατ. Β) = 4:1 κ.ο.
Προσθέστε όλο το Activator στο δοχείο του Base
και ανακατέψτε καλά για minimum 5 λεπτά, μέχρι το προϊόν να είναι ομογενές.
Μην αναμιγνύετε μέρος του περιεχομένου. Κακή ανάμειξη θα επηρεάσει
την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αποτυχία πρόσφυσης. 

• ΑΡΑΙΩΣΗ: Με καθαρό νερό, max 10% στο έτοιμο μείγμα.
• ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: έως 2 ώρες στους 20° C.
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Με κατάλληλο ρολό ή πινέλο σε θερμοκρασίες από 8-30° C.

Δεν συνιστάται εφαρμογή με πιστόλι. 
• ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Σε 4-6 ώρες, στους 20° C. Επαναβαφή μετά από min 16 ώρες και 

το αργότερο εντός 7 ημερών για βέλτιστη πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία

πριν τον καθαρισμό τους με νερό.
• Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό 

και απορρυπαντικό διάλυμα.
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Further information and contact details
For product/health and safety data sheets please
visit www.duluxtradepaintexpert.co.uk
Dulux Trade technical Advice Centre on 
0333 222 7070 or at duluxtrade.advice@akzonobel.com
AkzoNobel, Wexham Road, Slough, SL2 5DS, UK

Interact with Dulux Trade 


