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Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρό-
σφυσης σοβάδων, μέλος της 
σειράς οικολογικών προϊόντων 
βάσεως νερού DecoΜax®. 
Άοσμα φιλικά προς το περιβάλλον 
και τον χρήστη. Χαμηλά σε 
περιεκτικότητα πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOC's) και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
Πρωτοποριακή τεχνολογία, υψηλής σκληρότητας και 
ελαστικότητας προϊόν.  
εφαρμογής 

                                
• Έχει πολύ δυνατή πρόσφυση σε πορώδεις αλλά και 
   λείες επιφάνειες.     
• Δυνατότητα εφαρμογής κονιάματος ακόμα και αν  
  έχουν παρέλθει αρκετές ημέρες από την  χρήση του.    
• Αντοχή στην αλκαλικότητα του τσιμέντου  
• Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
• Εξαιρετικό άπλωμα 
• Τυποποιημένο προϊόν  
 

 
 
• Μορφή:                                       Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι  
                                                      πρόσφυσης κονιαμάτων. 
• Αραίωση:                                    μέχρι 3% με νερό. 
• Κατανάλωση:                              250-400gr/m

2
 

• Χρόνος Στεγνώματος:                3 ώρες (25
°
C) 

• Χρόνος επικάλυψης  
  με κονίαμα:                                 μετά από 24 ώρες (25

°
C) 

• Χρόνος Αποθήκευσης:               3 ώρες (25
°
C) 

• Θερμ/σία Αποθήκευσης:            10 - 35
°
C. 

• Θερμ/σία Υποστρώματος:          5- 35
°
C. 

• Εφαρμογή:                                 Ρολό, Πινέλο, Airless. 
• Ph:                                             8 - 9. 

• Θερμοκρασία Εφαρμ                                     
 
                                                                          

                                                                       

                                                                              Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επιπεδωμένο, 
στεγνό, στατικά επαρκές και απαλλαγμένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κ.λπ. Τυχόν ατέλειες 
όπως ρωγμές, κενά στο υπόστρωμα κλπ., πρέπει 
να επισκευάζονται με τα κατάλληλα υλικά. 
Το DecoPrimer W-DP10.  Είναι μια σκληρή 
ανθεκτική σφραγιστική στρώση που παρουσιάζει 
μια σχετική ευκαμψία σταθμίζοντας  έτσι τις 
αναμενόμενες  εναλλαγές των καιρικών συνθηκών. 
Χρησιμοποιείται, σε λείες επιφάνειες, όπως  
τσιμεντοσανίδες και εμφανές μπετό, για την 
ενίσχυση της πρόσφυσης  του σοβά ή των 
κονιαμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. 
Μπορεί να εφαρμοσθεί επίσης πάνω από βαμμένες 
επιφάνειες (με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα 
προσόψεων) στις οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε 
πατητή τσιμεντοκονία, και ως  προστασία 
σκυροδέματος , τσιμεντοκονιών  δαπέδων η 
ινοπλισμένων  πλακών. 
Επίσης  έχει πολύ καλή αντίσταση στις τριβές 
προερχόμενες από επιφανειακή καταπόνηση. 

 

 

 
 

  Δεν αραιώνεται με διαλυτικό. 
  Αφαιρέστε το υπολειπόμενο υλικό από τα  

 εργαλεία σας. 
  Καθαρίστε τα εργαλεία σας επιμελώς με νερό και   

 σαπούνι αμέσως μετά την χρήση. 
  Μην ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση. 
  Σφραγίστε καλά το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 

 
 

 
 
Διατίθεται σε συσκευασίες των: 1, 3 και 5kg. 

 

 

 

DecoMax® Sofokleous 236b Kallithea 17673 Athens – Greece 
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