
 

 
ELASTOTET PRIMER EP

Epoxy primer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ELASTOTET Primer EP είναι ένα διαφανές, σκληρό, 
εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, κατάλληλο για πορώδεις 
και μη πορώδεις επιφάνειες. Στερεοποιείται με την αντίδραση 
των δύο συστατικών μεταξύ τους.  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
v Είναι ελεύθερο διαλυτών με 100% στερεά.  
v Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες. 
v Δημιουργεί φράγμα υδρατμών (με κατανάλωση 1 kg/m2). 
v Μπορεί να συνδυαστεί με εποξειδικά και 
πολυουρεθανικά δάπεδα.  
v Είναι εύκολο στην εφαρμογή με ρολό ή πινέλο. 
v Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν και 
μεταλλικές επιφάνειες. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το ELASTOTET Primer EP χρησιμοποιείται κυρίως σαν 
αστάρι σε επαλειπτικά υγρομονωτικά πολυουρεθάνης, σε 
αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά ή πολυουρεθανικά δάπεδα, και 
σε ελαστομερή σφραγιστικά αρμών. Βελτιώνει την πρόσφυση 
στο υπόστρωμα και λειτουργεί ως φράγμα (στις πορώδεις 
επιφάνειες) έναντι της ανερχόμενης υγρασίας. Είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή σε πληθώρα υποστρωμάτων όπως 
μπετόν, λαμαρίνα, ξύλο, κ.α.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Μή-απορροφητικές επιφάνειες : 100 gr/m2 
Απορροφητικές επιφάνειες : 200 gr/m2 
Ως φράγμα υγρασίας σε μπετόν : 1000 gr/m2 
Η εφαρμογή του ELASTOTET Primer EP γίνεται σε 1 ή 2 
στρώσεις. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αναλογία ανάμιξης A : B = 5 : 3 κατά βάρος 
Πρόσφυση στο μπετόν >2 N/mm 2 
Θερμοκρασία εφαρμογής Από 100C έως 350C 
Χρόνος εργασιμότητας @ 
23 oC 

50 min 

Χρόνος σχηαμτισμού 
υμενίου @ 23oC 

8 ώρες 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η σχολαστική προετοιμασία του υποστρώματος είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία και τη μακρόχρονη αντοχή της 
εφαρμογής. Η επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να 
είναι στέρεη, καθαρή και ελεύθερη από επιμολύνσεις (βρωμιά, 
σκόνη, λάδια, οργανικές ουσίες, κλπ.), οι οποίες μπορούν να 
εμποδίσουν την πρόσφυση του ασταριού στο υπόστρωμα. 
Παλαιές επικαλύψεις του δαπέδου θα πρέπει να 
απομακρυνθούν με κατάλληλο τριβείο, ενώ στη συνέχεια θα 
πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά και η σκόνη από το τρίψιμο. 
Πιθανές ανωμαλίες στην επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να 
εξομαλυνθούν. Η υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 5%. Το Α συστατικό και το Β συστατικό του  
 
 

Primer EP θα πρέπει να αναμιχθούν με κατάλληλο μηχανικό 
αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας, σύμφωνα με την 
προκαθορισμένη αναλογία, για 3-5 min. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η 
ανάδευση των δύο συστατικών θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, 
με ιδιαίτερη έμφαση στο υλικό που βρίσκεται στα τοιχώματα 
και στον πυθμένα του δοχείου, εώς ότου επιτευχθεί πλήρης 
ομογενοποίηση του μίγματος.    
Για καλύτερα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την 
εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 10oC και 35OC. Οι 
χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ταχύτητα 
στεγνώματος, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. 
Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
πρόσφυση στο υπόστρωμα. Εφαρμόστε το αστάρι Primer EP 
με ρολό ή πινέλο μέχρι να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια του 
υποστρώματος. Εφαρμόστε το εποξειδικό ή το 
πολυουρεθανικό δάπεδο 6-8 ώρες (όχι περισσότερες από 24 
ώρες) μετά την εφαρμογή του ασταριού.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
10 kg (A+B) 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΚΑΥΣΗΣ 
12 μήνες εφ’ όσον αποθηκεύεται δροσερό και στεγνό μέρος.  
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το προϊόν περιέχει αμίνες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
φυλλάδιο ασφαλείας του προϊόντος.  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή 
τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν 
απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως 
αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να 
προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τιςεπιβεβλημένες δοκιμές πριν τη 
χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το 
προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι 
υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές 
διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’όσον αυτά 
απαιτούνται. Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην 
κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η 
εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την 
παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορία


