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Αγγυρωτικό (αστάρι) δύο συστατικών, πολυουρεθανικής 

βάσεως, χωρίς διαλύτη.
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι 

αγγυρωτικό δυο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά 

σχεδιασµένο για το σύστηµα HYPERDESMO® και 

άλλα προϊόντα πολυουρεθανικής βάσεως της 

ALCHIMICATM. 

 

Πολυµερίζεται ταχύτατα και είναι µη-τοξικό (έχει 

µηδενικό Π.Ο.Ε.). Ιδανικό για χρήση σε χαµηλές 

θερµοκρασίες/χαµηλή υγρασία. 

 

Εφαρµόζεται µε ρολό ή βούρτσα.  Συνολική 

κατανάλωση 100-200 gr/m2, ανάλογα µε το 

πορώδες της επιφάνειας. 

 

 

• Το UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 είναι αστάρι 

ταχέος πολυµερισµού.  Για ευκολότερη χρήση 

προτείνεται αραίωση µε SOLVENT-01, 5-10%. 

• Για εφαρµογή σε µη πορώδες, στεγνό 

σκυρόδεµα, απαιτείται περεταίρω αραίωση για 

αυξηµένη πρόσφυση. 

• Προσοχή:  Εάν αραιωθεί, δεν έχει πια µηδενικό 

Π.Ο.Ε., βλέπε πληροφορίες ασφαλείας 

παρακάτω. 

• Να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση, όχι πάνω 

από 200 gr/m2. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η δύναµη πρόσφυσης που παρέχει το UNIVERSAL-

PRIMER-2K-4060 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του  

EOTA (European Organization of Technical 

Approval). 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ως αγγυρωτικό για: 

• Γενική χρήση, 

• µέταλλα (και γαλβανιζέ), αλουµίνιο, µάρµαρο, 

• άσφαλτο και ασφαλτικές µεµβράνες, 

• ορισµένα µη πολυουρεθανικά συστήµατα, όπως 

ακρυλικές βαφές, 

• για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους µε µη 

επαρκή εξαερισµό, 

• ως ενδιάµεσο αστάρι, για αύξηση της 

πρόσφυσης µεταξύ στρώσεων άλλου υλικού. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφιβολίας για την 

δύναµη της πρόσφυσης σε κάποιου είδους 

υπόστρωµα (ειδικά σε πλαστικά), απαιτείται δοκιµή 

καταλληλότητας του υλικού πριν τη χρήση. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο 

υποστρώµατος. 

• Χωρίς διαλύτη:  Κατάλληλο για χρήση σε 

κλειστούς χώρους µε µη επαρκή εξαερισµό. 

• Πολυµερίζεται και σε χαµηλές θερµοκρασίες, 

• Είναι υδρόφοβο. 

• Εάν εµπλουτιστεί µε ανόργανα γεµίσµατα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως 

σφραγιστική επίστρωση. 

• Μπορεί να συγκολλήσει και να γεµίσει 

γεωύφασµα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Καθαρίζουµε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, 

σκόνη, φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια, κλπ.  

Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να 

αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία.  Στην 

περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι 

ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις 
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της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική 

στρώση µε πολυουρεθανική µαστίχη 

HYPERSEAL®-25LM. 

 

Ανάµιξη: 

Αναµιγνύουµε τα δύο συστατικά και αναδεύουµε 

επαρκώς.  Σε υψηλές θερµοκρασίες, ο χρόνος 

εργασιµότητας µπορεί να αυξηθεί αδειάζοντας το 

µίγµα σε ρηχό και ευρύχωρο δοχείο. 

 

Αραίωση: 

 

 
• Χρησιµοποιήστε ΜΟΝΟ SOLVENT-01, ΜΟΝΟ σε 

ανοικτούς/καλά αεριζόµενους χώρους! 

• Για αύξηση του χρόνου εργασιµότητας ή/και 

µείωση της κατανάλωσης, προσθέστε 5-10% 

SOLVENT-01. 

• Για εφαρµογή σε µη πορώδες, στεγνό 

σκυρόδεµα, απαιτείται περεταίρω αραίωση για 

αυξηµένη πρόσφυση. 

 

Εφαρµογή: 

Με ρολό ή βούρτσα.  Αφού στεγνώσει µπορεί να 

περαστεί το κυρίως υλικό (π.χ. HYPERDESMO® 

System). 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

100-200 gr/m2, ανάλογα µε το πορώδες της 

επιφάνειας.  Να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς µε στεγνό χαρτί 

/ ύφασµα και στη συνέχεια µε  SOLVENT-01.  ∆εν 

προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 kg (0.4 + 0.6 kg), 4 kg (1.6 + 2.4 kg) και 20 kg 

(8 + 12 kg). 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει 

ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5-25 oC 

σε ξηρούς χώρους.  Από τη στιγµή που θα 

ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 δεν περιέχει 

διαλύτες.  Παρ’ όλα αυτά, είτε προληπτικά ή για 

την περίπτωση όπου έχει αραιωθεί, απαιτείται η 

τήρηση των συνηθισµένων κανόνων ασφαλείας: 

Να εφαρµόζεται µακριά από γυµνές φλόγες και 

σπινθήρες.  Να µην εφαρµόζεται σε κλειστούς, 

χωρίς επαρκή µηχανικό εξαερισµό, χώρους και 

χωρίς χρήση µασκών ενεργού άνθρακα.  Ζητήστε 

απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) 

του υλικού. 

 

Σε ρευστή µορφή (πριν την εφαρµογή): 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ, 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α 

(ισοκυανικό) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β 

(Πολυόλες και αµίνες) 

Ιξώδες (Brookfield) 
cP 

ASTM D2196-86, @ 25 oC 
200 3,500 

Ειδικό βάρος 
gr/cm3, ASTM D1475 / DIN 

53217 / ISO 2811 @ 20 oC 
1.2 1.0 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Χρώµα - καφέ σκούρο διαφανές 

Αναλογία ανάµιξης, 

κατά βάρος 
Α : Β, κατά βάρος 1 : 1.5 

Αναλογία ανάµιξης, 

κατά όγκο 
Α : Β, κατά όγκο 1 : 2 

Χρόνος 
εργασιµότητας  
(Pot life) 

min 15-20 

 

Τεστ πρόσφυσης, σύµφωνα µε ASTM D4541: 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ατσάλι γαλβανιζέ > 10 mPa Αποτυχία αγγυρίου 

Τσιµέντο > 4 mPa Αποτυχία τσιµέντου 

Υγρό τσιµέντο > 4 mPa Αποτυχία τσιµέντου 

Μάρµαρο > 5 mPa Αποτυχία αγγυρίου 

HYPERDESMO® σε UNIVERSAL PRIMER 

-2K-4060 
> 5 mPa Αποτυχία αγγυρίου 

 

 

 

 

 

 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 

 


