ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το EXTRALAC PRIMER είναι ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες.
Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και
διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.
Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το EXTRALAC PRIMER χρησιμοποιείται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό
με πολυουρεθάνη ενώ αντιθέτως δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.
Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα της επιφάνειας πριν την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης ή θερμής ασφάλτου.
Είναι απαραίτητο για τη μόνωση κατακόρυφων τμημάτων και ικριωμάτων. Η λεπτόρευστη σύνθεσή του του επιτρέπει να διεισδύει στους πόρους της επιφάνειας και να δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση.
Επίσης χρησιμοποιείται σαν υγρομονωτικό, αντιδιαβρωτικό υλικό για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες ή μεταλλικές δεξαμενές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και λιπαντικά και σαθρά
υπολείμματα.
Εφαρμογή
Το EXTRALAC PRIMER εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.
Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί η εφαρμογή μιας στρώσης. Το ασφαλτικό βερνίκι πρέπει να στεγνώσει καλά (τουλάχιστον 24 ώρες) πριν την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
Για τη στεγανωτική και αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων
και με την προυπόθεση ότι η πρώτη στρώση έχει πλήρως στεγνώσει.
Ενδεικτική κατανάλωσή είναι 0.2 –0.25 kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(ASTM – D 41)

Χρώμα
Πυκνότητα
Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων οξέων & βάσεων
Σημείο ανάφλεξης (κλειστού δοχείου)
Ιξώδες BROOKFIELD 25°C
Ποσοστό στερεού υπολείμματος
Σημείο μαλθώσεως στερεού υπολείμματος
Διεισδυτικότητα στερεού υπολείμματος

Μαύρο
0.89-0.91 gr/cm³
Καλή
7° C min
150 -170 cps
50 - 55 %
≥ 85°C
15-30 dmm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Επιτυγχάνεται με βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προιόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα,τσιγάρα κ.λ.π).
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προιόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείστε το προιόν σε κλειστά δοχεία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλον. Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 1 έτος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το προιόν διατίθεται σε δοχεία των 5 και 17 kg και σε βαρέλια των 180 kg.

