
 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΑΡΙ ΝΕΡΟΤ 
Μη-απορροθηηικά σποζηρώμαηα 
 
Περιγραθή Προϊόνηος Πλεονεκηήμαηα 

  
Σν MARISEAL® AQUA PRIMER είλαη έλα αζηάξη 
λεξνύ, βαζηάο δηείζδπζεο, δύν ζπζηαηηθώλ. Παξέρεη 

δπλαηή πξόζθπζε ζε κε-απνξξνθεηηθά 
ππνζηξώκαηα, κεγάιε αληνρή ζηηο κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο,  ζηελ ηξηβή θαζώο θαη ζε θνηλά 

ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά. 
 

Σν MARISEAL  AQUA PRIMER πνιπκεξίδεηαη κε 

ηελ αληίδξαζε ησλ δύν ζπζηαηηθώλ. 
 

 Δύθνιε εθαξκνγή (ξνιό ή βνύξηζα). 

 Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο 

 Μπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε λσπέο επηθάλεηεο ρσξίο κείσζε ηεο 

πξόζθπζεο. 

 Αλζεθηηθό ζε ζηάζηκα λεξά. 

 Αλζεθηηθό ζε πάγεηό. 

 Αξαηώλεηαη κε λεξό, κε απνηέιεζκα ρακειό θόζηνο. 

 

Υρήζεις Καηανάλωζη 

 

Σν MARISEAL® AQUA PRIMER ρξεζηκνπνηείηαη σο 
αζηάξη (αγγπξσηηθό) πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε 
ζηεγαλσηηθώλ ή/θαη ζθξαγηζηηθώλ πιηθώλ 

πνιπνπξεζάλεο ζε κε-απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα 
όπσο: 
 

 Αινπκίλην 

 Αηζάιη 

 Αζθαιηόπαλν 

 Άζθαιην 

 Κεξακηθά πιαθίδηα 

 Παιαηέο αθξπιηθέο επίζηξώζεηο 

 Μσζαηθά 

 
Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λσπό 
ζθπξόδεκα. 

 

 

200 gr/m
2
 εθαξκνζκέλν ζε κία ζηξώζε.  

 
Η θαηαλάισζε απηή βαζίδεηαη ζε επίζηξσζε κε ξνιό πάλσ ζε ιεία 

επηθάλεηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Παξάγνληεο όπσο ε 
απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή 
πγξαζία, ν ηξόπνο εθαξκνγήο θαη ε επηζπκεηή ηειηθή εκθάληζε 

(θηλίξηζκα) κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ πξνηεηλόκελε θαηαλάισζε. 
 
Υρωμαηιζμοί 

 

Σν MARISEAL
 
AQUA PRIMER δηαηίζεηαη ζε δηαθαλέο/θίηξηλν. 

  
 

Σετνικά ζηοιτεία 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

ύζηαζε Δπνμεηδηθή ξεηίλε + ζθιεξεληήο.  

Αλαινγία αλάκεημεο Α : B = 3 : 1 (θαηά βάξνο)  

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ Κακία δηαξξνή ζε πίεζε 7 αηκόζθαηξεο  DIN 1048 

Πξόζθπζε ζε αινπκίλην  2,0 + 0,2 N/mm 
2
  ASTM D 903 

θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A) >95 ASTM D 2240 

Αληνρή πςειήο ζεξκνθξαζίαο 100
ν
C ΔΩΣΔΡ. ΔΡΓ. ΜΔΣΡΗΗ 

Αληνρή ρακειεο ζεξκνθξαζίαο -30
ν
C ΔΩΣΔΡ. ΔΡΓ. ΜΔΣΡΗΗ 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C έσο 35

0
C  

πλζήθεο: 20
o 
C, 50% RH 

Χξνλόο επεμεξγαζίαο 60 ιεπηά 

Χξόλνο επαλαβαθήο 12-18 ώξεο 

Χξόλνο ηειηθνύ πνιπκεξηζκνύ 7 εκέξεο 
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Εθαρμογή 

Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος 
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  

Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε βξσκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά θνκκάηηα. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, βξσκηέο, ιίπε, θπηηθνί 
νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο 

ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. Οηηδήπνηε ραιαξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.  
 
 

Ανάδεσζη 
Αδεηάζηε νιόθιεξν ην πεξηερόκελν ηνπ ζπζηαηηθνύ AQUA PRIMER Β κέζα ζην δνρείν πνπ πεξηέρεη ην ζπζηαηηθό AQUA 
PRIMER Α θαη αλαθαηέςηε κε αξγόζηξνθν ( 500RPM) κεραληθό αλαδεπηήξα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιεπηά κέρξη ην κείγκα λα γίλεη 

ηειείσο νκνηνγελέο. Η αλάκεημε ησλ ζπζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεη πνιύ πξνζεθηηθά ηδηαίηεξα ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ ππζκέλα 
ηνπ δνρείνπ. 
 
Αραιώζηε ηο μίγμα με 10-20% καθαρό νερό, για εσκολόηερη εθαρμογή. 

  
 

Αζηάρωμα 
Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ σξίκαλζε ηνπ αζηαξηνύ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5

0
C θαη 

35
0
C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ σξίκαλζε, ελώ ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα. 
 

Απιώζηε ην αζηάξη MARISEAL® AQUA PRIMER κε ηελ βνήζεηα ξνινύ, βνύξηζαο ή πηλέινπ . 
Μεηά από 6-12 ώξεο, θαη όζν ε επηθάλεηα εηλαη αθόκα ιίγν θνιιώδεο, επηζηξώζηε ηελ επόκελε ζηξώζε MARISEAL®  250, 
MARISEAL®  260, MARIFLEX® PU 30, MARIFLEX®  3900 ή MARIPUR®  7100. 

 
ΠΡΟΟΧΗ! Η ζσζηή ηήξεζε ησλ ρξνληθώλ νδεγηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή ζπγθόιιεζε κεηαμύ 
ησλ ζηξώζεσλ. 

   
 

σζκεσαζία και αποθήκεσζη 

Σν MARISEAL AQUA PRIMER Α+Β παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 15+5kg θαη 3+1kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε 

ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ 
πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5

0
-35

0
C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα 

πξνθύιαμεο. 
 

Μέηρα αζθαλείας 

Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο.  

 
Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. 
Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, 
ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε 
νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο. 

 

 


