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Το VIVEDUR MULTIPRIMER ECO είναι σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι Νανοτεχνολογίας,
βάσεως νερού, για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους.
Είναι μικρονιζέ και γι’αυτό έχει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και ισχυρότερη πρόσφυση
προσφέροντας εξαιρετική συνδετικότητα, ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες όπως
σοβά, μπετό, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, στόκο σπατουλαρίσματος, υδρόχρωμα.
Είναι υδρόφοβο, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες και αναπνέει και έχει πολύ καλές
αντοχές στα αλκάλια. Εμποδίζει τη μετανάστευση αλάτων από τον τοίχο στην επιφάνεια
του τελικού χρώματος. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.
Είναι ιδανικό οικολογικό αστάρι νερού για επιφάνειες που θα βαφούν με ακρυλικά ή
πλαστικά υδατοδιαλυτά χρώματα.

Προετοιμασία
• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής
συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να
χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
• Νέες επιφάνειες πολύ αλκαλικές από μπετόν ή σοβά πρέπει να ασταρώνονται μετά από
περίπου ένα μήνα.
• Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom.

Εφαρμογή

Καθαρισμός

• Αραιώστε με καθαρό νερό έως 50% για εξωτερικές
επιφάνειες (13-15 m²/Lt) και έως 100% για εσωτερικές
επιφάνειες (16-20 m²/Lt) και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε 1 χέρι VIVEDUR MULTIPRIMER ECO.
• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και
το στέγνωμα.
• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας
την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

• Αφαιρέστε όσο το δυνατό
περισσότερο υλικό από τα
εργαλεία και καθαρίστε τα
αμέσως με νερό και
απορρυπαντικό διάλυμα.
• Μην το αδειάζετε στον
νεροχύτη, στην τουαλέτα
ή στον κάδο απορριμμάτων.

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Κορυφαίο Σιλικονούχο Ακρυλικό Αστάρι Νανοτεχνολογίας

Tο πιο διεισδυτικό και συνδετικό αστάρι για εσωτερικούς
και εξωτερικούς τοίχους και έτσι επιτυγχάνεται τέλεια πρόσφυση
του τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος
Σύστημα βαφής
για εσωτερική χρήση

Σύστημα βαφής
για εξωτερική χρήση

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO
+ NEOPAL ECO

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO
+ VIVECRYL ECO

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ / Lτ

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΡΟΛΟ / ΠΙΝΕΛΟ

• Απόδοση: 14-18 m2 το λίτρο
• Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες
• Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
• Αποχρώσεις: Γαλακτόχρωμο στο δοχείο, άχρωμο στην εφαρμογή
• Συσκευασίες: 1Lt, 3Lt, 10Lt
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