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VIMAPUR PRIMER-W 
Πολυουρεθανικό αστάρι νερού 

 
 
 
Ιδιότητες 

 
Το VIMAPUR PRIMER-W είναι ένα διαφανές υδατοδιαλυτό αστάρι ενός συστατικού, 
βάσης αλειφατικής πολυουρεθάνης. 
 

Σφραγίζει πορώδεις επιφάνειες προσφέροντας : 
 άριστη διεισδυτικότητα και πρόσφυση 
 υψηλές μηχανικές αντοχές  
 στεγανότητα 
 ανθεκτικότητα στα χημικά 
 καμία χρωματική αλλοίωση ή κιτρίνισμα της επιφάνειας 

 
Εφαρμογές  

 
 Σφράγιση κάθε πορώδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας (τσιμεντοκονία, 
    σκυρόδεμα) για αποφυγή δημιουργίας σκόνης 
 Αστάρωμα σε πατητές τσιμεντοκονίες πριν την εφαρμογή των 
    πολυουρεθανικών βερνικιών VIMAPUR VARNISH και  

           VIMAPUR VARNISH-W. Έτσι δε σκουραίνει η απόχρωση των επιφανειών. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Πυκνότητα  ~ 1,0 kg/L 
Θερμοκρασία εφαρμογής > 10ο C 
Χρόνος στεγνώματος 3 h σε + 25ο C 
Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι 
νερού 

4 h σε + 25ο C 

Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι 
διαλύτη  

24-36 h σε + 25ο C 
ανάλογα με τη σχετική υγρασία περιβάλλοντος 

    
Τρόπος χρήσης  

 
Υπόστρωμα 
 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, καθαρό από σκόνες, λάδια και γενικά από 
ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του υλικού. Η υγρασία του υποστρώματος     
πρέπει να είναι < 4%. 
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Στην περίπτωση νέου σκυροδέματος, αυτό πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 28 
ημερών, ενώ στην περίπτωση τσιμεντοκονίας πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 
ημέρες από τη διάστρωσή της. 
 

Προσοχή! Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί εμποτισμός του υποστρώματος με υλικά 
με βάση τη σιλικόνη ή παραφίνη, δεν πρέπει να εφαρμόζεται το  
VIMAPUR PRIMER-W. 
 
Εφαρμογή  
 

Το υλικό αραιώνεται με νερό μέχρι 15% και η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή βούρτσα.  
Για αστάρωμα έγχρωμης πατητής τσιμεντοκονίας εφαρμόζεται μια στρώση ενώ για 
σφράγιση τσιμεντοειδούς δαπέδου και αποφυγή δημιουργίας σκόνης εφαρμόζονται 
οπωσδήποτε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
 
Κατανάλωση  
 

0,10 - 0,15 kg/m2 για μια στρώση. 
 
Καθαρισμός εργαλείων  
 

Ο καθαρισμός των εργαλείων εφαρμογής πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με 
νερό. 
 
Αποθήκευση 
 

2 έτη εφόσον το υλικό διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, αποθηκευμένο 
σε χώρους προστατευμένους από παγετό, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίας            
(> 350 C). 
 
Προφυλάξεις  
 

Το VIMAPUR PRIMER-W είναι ακίνδυνο για την υγεία μετά τη σκλήρυνσή του. Πριν 
την εφαρμογή πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες προφύλαξης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 


