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BOARDPRIMER 
 
 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
To BOARD PRIMER εφαρμόζεται ως αστάρι σε γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, σε 
παλιές τοιχοποιίες, καθώς επίσης σε επιφάνειες υψηλής απορροφητικότητας 
(πορομπετόν κλπ.) ή επιφανειακά σαθρές επιφάνειες. Παρέχει υδροφοβία, βαθιά 
διείσδυση στο υπόστρωμα και ταυτόχρονα αυξάνει την σταθερότητά του. Δημιουργεί 
έτσι τις ιδανικές συνθήκες για την εφαρμογή σε αυτές τις επιφάνειες σοβάδων τελικής 
στρώσης, κολλών πλακιδίων, χρωμάτων κτλ. Είναι κατάλληλο για όλους τους 
τσιμεντοειδείς διακοσμητικούς, έγχρωμους ή λευκούς σοβάδες καθώς και για 
σπατουλαριστές επιφάνειες. 
Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Υδατική διασπορά μίγματος ακρυλικών και σιλικονούχων πολυμερών νανομοριακής 
κλίμακας.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σταθερό.  

 Το BOARD PRIMER αναδεύεται καλά πριν την χρήση του και μπορεί να 
εφαρμοστεί ως έχει. 

 Αναμιγνύεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 μέχρι 1:4 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος ή τον βαθμό της επιφανειακής 
αποσάθρωσης του. 

 Το μίγμα που προκύπτει εφαρμόζεται εύκολα με ρολό, βούρτσα ή συσκευή 
ψεκασμού σε ένα ή δύο χέρια. 

 Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη μετά το πλήρες στέγνωμα του BOARD 
PRIMER (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τον τύπο του 
υποστρώματος). 

 Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι 
μεταξύ +5 οC και +35 οC. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 100 gr/m2, ανάλογα με την αραίωση και τον τύπο του υποστρώματος. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

 Σε δοχεία των 5 kg, 18 kg σε παλέτες. 

 Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον 
παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα  Λευκό ημιδιαφανές  

Ιξώδες  100 mPa.s 

Πυκνότητα  1,0 kg/lt 

pH 8-9 

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας 
μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 
εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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