
                                  

  

 

 

 

 

 

Κορυφαίας ποιότητας αδιάβροχο, σταθεροποιητικό, υπόστρωμα 

διαλύτου ακρυλικών ρητινών εξαιρετικής πρόσφυσης και 

διεισδυτικότητας σε λευκό χρώμα. Συνιστάται για 

σταθεροποίηση παλαιών επιφανειών όπου είχαν εφαρμοστεί 

υδρόχρωμα, ασβέστης, κόλα καθώς και σε επιφάνειες από μπετό, 

σοβά, τούβλα αλλά και σπατουλαριστές που θα βαφτούν με 

ακρυλικά ή ελαστομερή χρώματα, καθέτων ή οριζοντίων 

επιφανειών. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη 

καλυπτικότητα. 

 

 

Αντοχή σε καιρικές 
συνθήκες 

Καλή αντοχή στις καιρικές  
συνθήκες 

Αντοχή σε 
περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες 

Αντιστέκεται στην ανθράκωση του 
τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με 
χρώματα PPG WONDER SHIELD 

Αντοχή στη 
θερμοκρασία 

Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω 
των 60º C.  

Αντοχή στο νερό Καλή αντοχή στο νερό και την 
υγρασία 

Αντοχή στην τριβή Καλή αντίσταση στην τριβή 

Αντοχή στους 
διαλύτες 

Καλή αντίσταση σε white spirits. 
Ευαίσθητο στους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά 
διαλυτικά. 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ 

για αυτό το προϊόν  κατηγορία Α/η τύπος Δ: Συνδετικά 

αστάρια. 750g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 

749g/L ΠΟΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Προσδίδει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες 

• Διεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια  

• Αντιστέκεται στο νερό  

• Σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες τσιμέντου  

• Προετοιμάζει παλαιές πορώδεις επιφάνειες (υδρόχρωμα, 

κόλλα, ασβέστη) για επαναβαφή  

• Χρησιμοποιείται σε εξωτερικές και εσωτερικές πορώδεις 

επιφάνειες 

 
 

Απόδοση 
8-9 m²/L  

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον 

τρόπο εφαρμογής 

 

Στερεά κατ΄ όγκο  
23%+/- 1% 

 

Πάχος Υγρού Φιλμ 
74 μικρά 

  

Πάχος Στεγνού Φιλμ 
30 μικρά 

 

Στέγνωμα στους 20°C 

Σε 2 ώρες στεγνώνει 

Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται 

 

Σύστημα Ρητινών    

Αλκυδική Ρητίνη Διαλύτου 

 

Αραίωση  

White Spirits 

 

Εφαρμογή με 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

 

 

 

  
Αποχρώσεις:  
Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη  

 καλυπτικότητα μέσω της βεντάλιας Pittsburgh  
          PPG VOICE OF COLOUR  

  
Τοξικότητα:  
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 

 
Διαβάθμιση γυαλάδας:  Διαβάθμιση Γυαλάδας Χαμηλή, 
όταν εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. 

 

 
 

DRP 512 WATERPROOFING SEALER  

SB PRIMER 
Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου 

Εσωτερικής / Εξωτερικής χρήσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 



                                  

 

   

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 
Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5 

 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και 

απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση 

φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζεται ένα χέρι DRP 512 WATERPROOFING SEALER SB 

PRIMER Aδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Αραιώνετε έως 100% με white spirits, αναλόγως με την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε ταράτσες ή όπου απαιτείται μέγιστη στεγανοποίηση, αραιώστε έως 25%. Μην εφαρμόζεται σε 

θερμοκρασίες κάτω από 10ο C. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει:Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • 

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο. • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το 

εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 

καπνίζετε. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. • Να φοράτε 

προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό́ ή καλά́ αεριζόμενο χώρο. • 

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Μακριά από παιδιά. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε  κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς 

και εθνικούς κανονισμούς. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να διατηρείται δροσερό. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον 

ζητηθεί..  

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777  

  
Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt              Σημείο Ανάφλεξης: 44º C  (Abel)          Αποθήκευση:   ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


