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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το TECHNOSEAL Universal Primer ενός συστατικού είναι αστάρι που βελτιώνει την πρόσφυση 

σε επιφάνειες και είναι σχεδιασμένο για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά, με βάση το 

σιλάνιο, υλικά. Η εφαρμογή του αφορά κυρίως πορώδη επιφάνειες όπως ξύλο και μέταλλο, 

ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα περιέχει φυσικά έλαια.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από 5°C έως 30°C 

Χρόνος στεγνώματος:  Μία ώρα (μικραίνει σε υψηλότερες θερμοκρασίες) 

Μέση απόδοση: 20m2/L, ανάλογα τον ρυθμό απορρόφησης υλικού  

Ειδικό βάρος:  0,760 Kg/L 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Να τηρούνται πάντα οι κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής πριν και κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής των υλικών. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς 

γράσο ή διάφορα έλαια.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Μεριμνήστε για τον σωστό καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής. Κάθε εργαλείο που 

χρησιμοποιείται πρέπει να είναι καθαρό πριν την χρήση, για να μην μεταφέρονται 

υπολείμματα άλλων υλικών. Προτείνεται η χρήση του TECHNOSEAL Universal Primer από νέο 

κάδο/δοχείο και όχι απευθείας από το αρχικό του. Αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα σε 

νέο δοχείο και σφραγίστε αμέσως την αρχική. Μην αφήνετε ανοιχτή την συσκευασία χωρίς 

λόγο.  Για εξαιρετικό αποτέλεσμα εφαρμόστε άμεσα το στεγανοποιητικό/συγκολλητικό 

υλικό, μετά το πέρασμα του primer (σε καμία περίπτωση μετά το πέρας έξι ωρών).    

Επιπρόσθετα η επιφάνεια εφαρμογής να μην έρχεται σε επαφή με άλλες ουσίες (έλαια, 

ρύπους), υγρασία ακόμη και τα χέρια του εφαρμοστή γιατί επηρεάζεται η πρόσφυση. Ιδανικά 

ο χώρος εφαρμογής πρέπει να είναι προστατευμένος, κλειστός, με σωστό εξαερισμό και 

υγρασία, χωρίς σκόνη.    
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ελάχιστη θερμοκρασία μεταφοράς - 15 °C 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα, απευθείας σε ηλιακή 

ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για την πλήρη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος, φροντίστε να διατηρήσετε τη συσκευασία καλά 

σφραγισμένη, σε κατάλληλη περιοχή αποθήκευσης και να εκτίθεται 

σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C έως 25 °C. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:  9 ΜΗΝΕΣ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις κινδύνου στο κουτί και τις 

πληροφορίες ασφαλείας. Αποφύγετε την κατάποση, την εισπνοή, 

την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εφαρμόστε μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. Φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο καύσης 

και περιβαλλοντικών ζημιών. ΔΙΑΘΕΣΗ: Επαληθεύστε την τοπική και 

εθνική νομοθεσία. Μην απορρίπτετε το υλικό που απομένει σε  

αστικές αποχετεύσεις, ούτε σε ποτάμια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν το χρόνο εκτύπωσης και 

δεν είναι περιοριστικές, ούτε τεχνική εγγύηση για την εφαρμογή. 

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν πρέπει να επαληθεύσει την 

καταλληλόλητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό πριν την 

χρήση, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την απόδοση 

του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει 

από μη σωστή χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 

φύλλο ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συνεχούς ανάπτυξης των 

προϊόντων. Επαληθεύστε ότι έχετε την τρέχουσα έκδοση. 

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται στην ΕΕ για την 40ΑPPS


