ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Vinyfix Primer®
Διαφανές υλικό βινυλικών ρητινών
σταθεροποίησης οικοδομικών επιφανειών

διαποτισμού

και

Χρήσεις
Διαφανές υλικό για στεγανοποίηση και σταθεροποίηση με
διαποτισμό νέων και παλιών οικοδομικών επιφανειών, όπως
κονιάματα, σοβάδες, μπετόν, γύψινες επιφάνειες, γυψοσανίδες,
αμιαντοτσιμέντο, προϊόντα σκυροδέματος κλπ. Χρησιμοποιείται
ως αστάρι των επαλειπτικών υλικών Silatex Super, Neoproof και
των χρωμάτων εξωτερικών επιφανειών Silatex Extra, Proflex,
Neocryl.
Ιδιότητες
Eφαρμόζεται εύκολα, εισχωρεί σε βάθος, στεγανώνει γρήγορα
και ενισχύει την επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για
παλαιούς και γηρασμένους σοβάδες, δένει τυχόν υπολείμματα
παλαιών χρωμάτων με τα κονιάματα, δημιουργεί ιδανικό
υπόστρωμα για εφαρμογή χρωμάτων, στεγανωτικών
επιστρώσεων και ιδιαίτερα των υδατικής διασποράς, των
οποίων η πρόσφυση σε σαθρές επιφάνειες είναι προβληματική.
Αντέχει στην αλκαλικότητα των οικοδομικών υποστρωμάτων και
αποτελεί τέλεια βάση για κάθε σωστή επίχριση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υπόστρωμα διαλύτου με βάση βινυλικές ρητίνες
Εμφάνιση: Διαφανές-κιτρινωπό
Πυκνότητα: 0.93 g/cm3
Απόδοση: 6-8 m2/kg για μια στρώση (ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος)
Χρόνος στεγνώματος: 2-3 h
Xρόνος επαναβαφής: 12 h
(Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές
θερμοκρασίες)

Ιδιαίτερες συστάσεις
•

Κατά την εφαρμογή με πινέλο ή ρολό χωρίς αραίωση
φροντίζουμε να έχουμε μια ημίστιλπνη επιφάνεια. Α) Eάν η
επιφάνεια είναι τελείως ματ σημαίνει ότι είναι πολύ
απορροφητική και για πλήρη σταθεροποίησή της χρειάζεται
και δεύτερη διάστρωση. Β) Εάν είναι πολύ γυαλιστερή,
σημαίνει ότι δεν απορροφά καθόλου και τότε το VINYFIX®
PRIMER χρειάζεται αραίωση (10% με διαλυτικό Νο 1080
πινέλου).

•

Η εφαρμογή του υλικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4
εβδομάδες μετά την επίστρωση του σοβά ή του
σκυροδέματος.

Καθαρισμός εργαλείων
Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό Nο 1080
Αφαίρεση κηλίδων
Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί
με μηχανική αφαίρεση.
Συσκευασία
1kg - 5kg -15 kg
Χρόνος αποθήκευσης
2 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία
Οδηγίες προφύλαξης
Μακριά από παιδιά-Eύφλεκτο - Eπιβλαβές-Nα χρησιμοποιείται
μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο-Για κλειστούς χώρους απαιτείται
καλός εξαερισμός-Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως
ιατρική συμβουλή-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με
άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τρόπος εφαρμογής
Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι
στεγνές και καθαρές από σαθρά τμήματα, λιπαρές ουσίες και
μούχλες.
Εφαρμογή: Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό (χωρίς αραίωση)
ή πιστόλι (15% με διαλυτικό Νο 1080 πιστολιού) σε μία στρώση
μετά από καλή ανάδευση.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρµογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους µελετητές και κατασκευαστές µε την έννοια της διευκόλυνσης
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όµως η NEOTEX ® ως προµηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των
προϊόντων και εποµένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσµα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε
ενδιαφερόµενου να ενηµερωθεί από το τεχνικό τµήµα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.
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