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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το LavaDrops Primer Vertical είναι διαφανές 
αστάρι βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες 
αλειφατικές πολυισοκυανικές ρητίνες, κατάλληλο 
τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς 
χώρους. Έχει βαθιά διεισδυτικότητα μέσα στο 
υπόστρωμα και ρυθμίζει την απορροφητικότητα 
ομογενοποιόντας  την επιφάνεια. Αντιδρά χημικά 
με το υπόστρωμα εξασφαλίζοντας κορυφαία 
πρόσφυση και ιδανική επιφάνεια για του 
Χαλαζιακού Ψηφιδωτού της ΠΡΟΛΑΤ. 
 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το LavaDrops Primer Vertical χρησιμοποιείτε ως 

αστάρι για το Χαλαζιακό Ψηφιδωτό, όταν θέλουμε 

να το εφαρμόσουμε σε κάθετες επιφάνειες. 

Iδανικό για χρήση τόσο σε κλειστούς χώρους, όπως 

κατοικίες, γραφεία, κ.λπ. όσο και σε εξωτερικούς 

χώρους και σε επιφάνειες όπως σοβάς, τοιχοποιία, 

σπατουλαριστά, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες 

κλπ.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές 
και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, 
λάδια, κ.λπ. Ευαίσθητες επιφάνειες όπως τζάμια, 
αλουμίνια, μάρμαρα, βαμμένες ή βερνικωμένες 
επιφάνειες κλπ πρέπει να προστατεύονται. 
Εφαρμογή 
Πριν τη χρήση απαιτείται καλή ανάδευση με 
αναμικτήρα χειρός, σε αργές στροφές, έτσι ώστε το 
υγρό και η σκόνη που βρίσκονται μέσα στο δοχείο 
να δημιουργήσουν μια πηκτή και 
ομογενοποιημένη μάζα.  Το LavaDrops Primer 
Vertical εφαρμόζεται  με λεία, ανοξείδωτη 
μεταλλική σπάτουλα, σαν πάστα επάνω στην 
κάθετη επιφάνεια. Το Χαλαζιακό Ψηφιδωτό 
εφαρμόζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του 
ασταριού. Ωστόσο για να εφαρμόσουμε το 
Χαλαζιακό Ψηφιδωτό σε κάθετη επιφάνεια, 
ανακατεύουμε μαζί με το μίγμα των ρητινών και  
 

 
του χαλαζία επιπλέον πηκτικό ώστε να δώσουμε 
και σε αυτό το μίγμα ένα μεγαλύτερο ιξώδες. Η  
αναλογία προσθήκης είναι 10 gr πηκτικό σε 9 kg 
μίγματος. Σε περίπτωση που ένα έργο 
περιλαμβάνει κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, 
εφαρμόζουμε το Χαλαζιακό Ψηφιδωτό πρώτα στα 
κάθετα στοιχεία (σοβατεπί, ρίχτι, κ.λπ.) και κατόπιν 
στις οριζόντιες επιφάνειες. Καθαρίζουμε τα 
εργαλεία με White Spirit. 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

150-200 gr/m2 
 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  

Η εφαρμογή του Χαλαζιακού Ψηφιδωτού γίνεται 
αμέσως μετά την εφαρμογή του LavaDrops Primer 
Vertical, δεν περιμένουμε να στεγνώσει. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία 

του  υποστρώματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 

35οC καιη σχετική υγρασία τηε ατμόσφαιρας 

μεγαλύτερη του 75%. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

με Διαλυτικό Πολυουρεθάνης Αργό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους 
προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και 
τον ήλιο (5-35 oC)  για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στο SDS του προϊόντος. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Φορέας Αλειφατικό πολυισοκυανικό 

Μορφή Διαυγής  

Πυκνότητα 0,98-1,00 gr/ml 

Αραίωση Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση 

Κατανάλωση 
150-200 gr/m2 (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας). 

Αποθήκευση 
Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 oC) τουλάχιστον για 12 μήνες στη 
δικιά του κλειστή συσκευασία.  

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις): 

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/η): 30 g/lt (2010). Το 
προϊόν δεν περιέχει ΠΟΕ. 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1KG ΔΟΧΕΙΟ 
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