
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROEPOXY PRIMER 
 
 
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Υψηλής ποιότητας, διάφανο, εποξειδικό αστάρι 
2 συστατικών με διαλύτες. Έχει υψηλή διεισδυ-
τική ικανότητα, αντοχή στην τριβή και επιφα-
νειακή σκληρότητα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χη-
μικά, τα οξέα, τα αλκάλια, τα πετρελαιοειδή, το 
θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό και τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, 
με αποτέλεσμα την άρρηκτη πρόσφυση με το ε-
ποξειδικό χρώμα 2 συστατικών DUROEPOXY 
της DUROSTICK σε μπετόν, σοβά, σίδηρο, 
ξύλο, MDF κ.ά. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROEPOXY PRIMER χρησιμοποιείται για 
τον εμποτισμό και την επιφανειακή σταθεροποί-
ηση και στεγανοποίηση επιφανειών τσιμεντοει-
δούς βάσης, όπως παλιό και νέο σκυρόδεμα, δά-
πεδα βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων, 
γκαράζ, βενζινάδικα, οινοποιεία, γαλακτοβιομη-
χανίες, τυροκομεία, μαγειρεία, σφαγεία, πλυντή-
ρια και συνεργεία αυτοκινήτων, δημιουργώντας 

αντιτριβική επιφάνεια που δεν σκονίζει. Είναι κα-
τάλληλο για μεταλλικές σκάλες, σιλό, γέφυρες, 
πλοία, πατάρια από νοβοπάν, MDF κ.ά. Διασφα-
λίζει απόλυτη προστασία και την απαραίτητη 
πρόσφυση για να ακολουθήσει βαφή με 
DUROEPOXY (εποξειδικό χρώμα) της 
DUROSTICK σε δεξαμενές νερού, σιντριβάνια, 
πισίνες κ.ά. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Η επιμελής προετοιμασία του υποστρώματος εί-
ναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέ-
λεσμα.  
Τσιμεντοειδείς επιφάνειες: Οι επιφάνειες ε-
φαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα 
στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκό-
νες και λάδια ξυλοτύπων (εάν υπάρχουν). Η κα-
τηγορία του σκυροδέματος πρέπει να είναι του-
λάχιστον C20/25. Η συμμετοχή του τσιμέντου 
στην τσιμεντοκονία ενδείκνυται να είναι 
350kg/m³, η υγρασία να μην ξεπερνά το 4% και 
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να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από 
την κατασκευή τους. 
Χαλύβδινες επιφάνειες: Απαλλάσσουμε την ε-
πιφάνεια από σκουριά και λάδια, αφού προηγη-
θεί επιμελής καθαρισμός με μηχανικά μέσα και 
τελικός καθαρισμός με μαλακό πανί εμποτισμένο 
με ΤΗΙΝΝΕR 201 της DUROSTICK.  
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β στο 
δοχείο Α και αναδεύουμε για τουλάχιστον 2 λε-
πτά με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανά-
δευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον 
πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διασφα-
λιστεί πλήρης ανάμειξη των 2 συστατικών (ομο-
γενοποίηση του μείγματος). Αραιώνεται έως και 
5% με THINNΕR 201 της DUROSTICK και εφαρ-
μόζεται σε μία έως δύο επιστρώσεις, ανάλογα με 
την εφαρμογή και την απορροφητικότητα του υ-
ποστρώματος.  
 
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της 
DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοι-
μασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορρο-
φητικότητά τους. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για τουλάχιστον 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και 
επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος 
μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη 
θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 

του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υ-
γρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματι-
σμένων σημείων στην επιφάνεια, καθώς και αύ-
ξηση του χρόνου σκλήρυνσης. 
• Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατη-
ρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείo 2kg (Α: 1,0kg, B: 1,0kg) 
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