Ειδικό ακρυλικό αστάρι
Το DOMOSHIELD PRIMER είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ακρυλικό, υδατοδιαλυτό
αστάρι, κατάλληλο για συστήματα θερμοπρόσοψης. Προετοιμάζει την πορώδη επιφάνεια
της κόλλας θερμοπρόσοψης για την εφαρμογή του παστώδους σοβά.
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DOMOREFLECT.

Συσκευασία
Δοχεία 3 & 10 kg.

Πλεονεκτήματα
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Σταθεροποιεί την επιφάνεια του υποστρώματος
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Βελτιώνει την πρόσφυση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2004/42: Σύμφωνα με την Οδηγία
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Αδιαβροχοποιεί το υπόστρωμα.
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DOMOSHIELD PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

περιεκτικότητα

σε

ΠΟΕ

(Κατηγορία

<30 g/L.

Τρόπος χρήσης
Προετοιμασία υποστρώματος:

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καθαρίζουμε πολύ καλά το υπόβαθρο από σαθρά υλικά,
ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνη και λάδια.
Εφαρμογή:
Ανακατεύουμε καλά και εφαρμόζουμε το DOMOSHIELD
PRIMER με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.

Μορφή

Υγρό

Απόχρωση

Υποκίτρινο

Ειδικό βάρος

1,02 ± 0,03 kg/L (23oC)

Θερμοκρασία εφαρμογής

+5oC έως +35oC

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σ’ αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, στη γνώση και
εμπειρία της εταιρίας. Στην πράξη μπορεί να υφίστανται διαφορετικά δεδομένα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρίας. Για το λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

