
...για περισσότερες πληροφορίες

και άλλα υλικά οικοδομής 
επισκευθείτε το site μας!

η καλή προετοιμασία είναι η ουσία 

και φέρνει την επιτυχία!

Εργοστάσιο Ετοίμων Κονιαμάτων
του Ομίλου F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
τηλ: 0030 25220 21100
fax: 0030 25220 21110
e-mail: marmodom@fhl.gr
              info@marmodom.eu

με την εγγύηση του ομίλου 

επιλέξτε το σωστό αστάρι για την εργασία σας
και γλιτώστε υλικό, χρόνο και κόπο εφαρμογής!!!
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ΑΚΡΥΛΙΚΟ AΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΣΟΒΑ BIOPLASTER 
(υπόλευκο με δυνατότητα χρωματισμού στα χρώματα του BIOPLASTER)

Το αστάρι για γυψοσανίδες!!!

Το αστάρι για απορροφητικές επιφάνειες 

για τις λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες! 

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 αντισταθμίζοντας την απορροφητικότητα του και ταυτόχρονα αυξάνει την σταθερότη-
τα 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.

Xρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης των λείων, χαμηλής 
απορροφητικότητας επιφανειών (εμφανές μπετόν, γυψοσοβάδες, μεταλλικές 
επιφάνειες, παλιοί σοβάδες κτλ). Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες. Ομογενές, βιομηχανικό προϊόν σταθερής ποιότητας, είναι οικονομικό 
και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 
BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 4624; BDS EN ISO 1062-3; BDS ISO 3678; BDS EN 13300; 
BDS EN ISO 7783-2; BDS EN ISO 789-

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδατικό διάλυμα πολυμερούς διασποράς, χαλαζιακή άμμος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, 
λάδια κτλ)
Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του πλαστικού δοχείου πρέπει να αναδευτεί καλά. Δεν συνίσταται η επιπλέον αραίω-
ση του περιεχομένου με νερό.
Εφαρμόζεται στις επιφάνειες με ρολό, βούρτσα ή με την ειδική συσκευή αυτόματου ψεκασμού.
Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC.
Η επιστρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς σοβάτισμα μετά το στέγνωμά της σε 4 ως 6 ώρες ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες και το είδος του υποστρώματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 350 gr/ m2 ανάλογα με το πάχος της στρώσης (το δοχείο των 20kg καλύπτει ~57 m2 επιφάνειας)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 20 kg, σε παλέτες.
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο 
από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

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. Αναμι-
γνύεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 μέχρι 1:4 ανάλογα με την απορροφητι-
κότητα 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 προς επεξεργασία επιφάνεια είναι έτοιμη μετά 
το πλήρες στέγνωμα του BOARD PRIMER και εξαρτάται από τις καιρικές συνθή-
κες. Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να 
είναι μεταξύ +5οC και +35οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 5kg και 18 kg. Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δοχεία που δεν 
έχουν ανοιχθεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδατικό διάλυμα διασποράς μίγματος πολυμερών, χαλαζιακή άμμος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό στεγνό και καθαρό από κάθε είδους επιφανειακά υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κλπ).
Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του πλαστικού δοχείου πρέπει να αναδευτεί καλά. Μπορεί να αραιωθεί μέχρι με 20% νερό. Σε περίπτωση 
αραίωσης το περιεχόμενο συνιστάται να  καταναλώνεται εντός 2-3 ημερών. 
Μέσα σ’  αυτά  τα χρονικά όρια ο διαχωρισμός των φάσεων, μετά από αραίωση, δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή 
συνιστάται καλή ανάδευση. Εφαρμόζεται στις επιφάνειες με ρολό, βούρτσα ή με την ειδική συσκευή αυτόματου ψεκασμού.
Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC.
Η επιστρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς σοβάτισμα μετά το στέγνωμά της σε 4 ως 8 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το είδος του 
υποστρώματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 250-350 gr/m2, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και την αραίωση (το δοχείο των 17kg με ~3,4kg προσθήκης νερού καλύπτει ~80 m2 
επιφάνειας).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 17kg & 4kg, σε παλέτες.
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την 
παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

Η επιλογή σας 

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης τόσο των 
λείων, χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών (εμφανές μπετόν, 
γυψοσοβάδες, μεταλλικές επιφάνειες κτλ.), όσο και απορροφητικών ή 
ελαφρώς και επιφανειακά μόνο σαθρών επιφανειών. Σαθρά υποστρώ-
ματα πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Κατάλληλο για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Το BIOPRIMER συνδυάζει βαθιά 
διείσδυση στο υπόστρωμα  με την δημιουργία επιφανειακού «σαγρέ» 
φιλμ. Επιδέχεται αραίωση έως και με 20% καθαρό νερό. Ομογενές, 
βιομηχανικό προϊόν σταθερής ποιότητας, είναι οικονομικό και παρέχει 
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 
BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 4624; BDS EN ISO 1062-3; BDS ISO 3678; BDS 
EN 13300; BDS EN ISO 7783-2, BDS EN ISO 789-9

που χρωματίζεται!

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

Συμβατό με το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY 
και το σύστημα εφαρμογής EASY COVER. 
Δείτε λεπτομέριες στο www.marmodom.eu


