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VIVE PRIMER®
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αριθμός Έκδοσης 4η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το VIVE PRIMER 100% Ακρυλικό Αστάρι
Πλαστικών είναι ημιδιάφανο αστάρι νερού για
πλαστικά & ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά,
τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες. Έχει πολύ
καλή
πρόσφυση
και
διεισδυτικότητα,
μεγάλη
ελαστικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες,
επιτυγχάνοντας πολύ καλό δέσιμο του υποστρώματος.
Εφαρμόζεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση.
Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη
επιφάνεια στο τελικό χρώμα.

Για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Πολύ καλή πρόσφυση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: 100% ακρυλικό αστάρι πλαστικών, βάσεως νερού.
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: 300-400% με καθαρό νερό.
Απόδοση: Περίπου 15-20m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με
την αραίωση και την απορροφητικότητα.
Στέγνωμα: Στην αφή σε λιγότερο από μία ώρα και επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/ζ
Αστάρια: 30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
5g/l ΠΟΕ.

συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.
Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. Aν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα
του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.
Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε NEOPAL STUCCO.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•
•
•

Αραιώστε με 300-400% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
Αραιώστε οπωσδήποτε σε αναλογία 1 μέρος VIVE PRIMER με 3-4 μέρη καθαρό νερό για να διεισδύει
και να δένει την επιφάνεια σε βάθος, χωρίς να δημιουργεί γυαλιστερό φιλμ.
Εφαρμόστε 1 χέρι VIVE PRIMER.
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την
ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και
μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του
δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Σηκώστε με προσοχή – το βάρος ξεπερνά τα 10 kg.
ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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