
 

 
 
 

PRIMER VL 
 

 
To Primer VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της προσφύσεως των ελαστομερών 
σφραγιστικών ή συγκολλητικών υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιήται επίσης για 
ισχυροποίηση και την αποφυγή δημιουργίας σκόνης σε βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Εφαρμογή σε αλκαλικά υποστρώματα, όπως μπετόν, τούβλα, ελαφρομπετόν, μάρμαρα, κ.α.  
 Εφαρμογή σε παντός είδους ξύλινες επιφάνειες.  
 Εφαρμογές επίστρωσης δαπέδων είτε σαν τελική επίστρωση πάνω στο σκυρόδεμα, είτε σαν αστάρι 
σε συνδυασμό με δάπεδα πολυουρεθάνης ή με επαλειφόμενες στεγανοποιητικές μεμβράνες.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα υποστρώματα θα πρέπει να είναι καθαρά, συμπαγή, στεγνά και ελεύθερα από σκόνες ή λάδια. 
Κρατείστε το δοχείο σφραγισμένο μέχρι τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το PRIMER VL κατ’ ευθείαν από 
το δοχείο του. Αδειάστε όσο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εντός 30 λεπτών σε ένα καθαρό ποτήρι ή 
δοχείο και κλείστε αμέσως την αρχική συσκευασία του PRIMER VL. Χρησιμοποιείτε πάντα μία καθαρή 
βούρτσα ή πινέλο για την εφαρμογή του PRIMER VL. To PRIMER VL πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτό 
ενιαίο και συνεχές στρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε ήδη στεγνωμένο αστάρι. Η θερμοκρασία 
εφαρμογής είναι από +5°C έως +40°C. 
Οι χρόνοι αναμονής μέχρι την εφαρμογή του σφραγιστικού ή συγκολλητικού υλικού είναι οι κάτωθι :  
 ELASTOTAN, CALF 1K, ELASTOBOND : από 30 λεπτά έως 24 ώρες. Κατά την εφαρμογή του 
σφραγιστικού ή συγκολλητικού υλικού, το υπόστρωμα θα πρέπει να έχει πάψει να κολάει στο δάχτυλο.  
 ELASTOTET EB, ELASTOSEAL PU, LASTOFLEX PU, ELASTOTET-F, ELASTOTET F-3K: από 15 
λεπτά έως  3 ώρες.  
Μην εφαρμόζετε το PRIMER VL σε περισσότερες επιφάνειες από όσες μπορούν να σφραγιστούν εντός 
των απαιτούμενων χρόνων. 
Για εφαρμογές ως τελική στρώση σε βιομηχανικά δάπεδα, προτείνεται η εφαρμογή σε δύο χέρια. Ο 
χρόνος ανάμεσα στα δύο χέρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες.   
Αποφύγετε την επαφή με τις ασταρωμένες επιφάνειες γιατί τα λερωμένα ή λαδωμένα δάχτυλα μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του σφραγιστικού ή συγκολλητικού υλικού. Επίσης, η 
συμπύκνωση της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να μειώσει την πρόσφυση του PRIMER VL 
στο υπόστρωμα. Γι’ αυτό προτείνεται η αποφυγή της χρήσης του σε συνθήκες πολύ μεγάλης 
ατμοσφαιρικής υγρασίας (π.χ. όπως ομίχλη).  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Περιεχόμενο σε στερεά : 45% 
Πυκνότητα : 1.02 g/ml 
Συσκευασία : Μεταλλικά δοχεία των 0,5 Kg, 1 Kg, 4 Kg, 17 Kg.  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η κατανάλωση εξαρτάται από την αδρότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ενδεικτική 
κατανάλωση είναι 1 Κg για κάθε 8 - 10 m2 ή 60 τρέχοντα μέτρα αρμού.  
Ενδεικτική κατανάλωση σαν προϊόν τελικής επίστρωσης σε βιομηχανικά δάπεδα (σε δύο χέρια) είναι 250 
gr – 350 gr/m2.  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Ο χρόνος εναποθήκευσης για το Primer VL είναι τουλάχιστον 6 μήνες σε σφραγισμένο δοχείο, εφ’ όσον 
διατηρείται σε στεγνό και σκιερό μέρος και θερμοκρασίες από +5°C έως +30°C. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 τις επιβεβλημένες 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 πληροφορίας. 
 

 


