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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το LavaPaint Silicate Primer είναι διαφανές 
διεισδυτικό αστάρι υδρυάλου, βασισμένο σε 
υδατική διασπορά υδρυάλου (πυριτικού καλίου) 
νέας γενιάς κατάλληλο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Έχει βαθιά διεισδυτικότητα 
μέσα στο υπόστρωμα και ιδιαίτερα υψηλή 
διαπνοή. Ρυθμίζει την απορροφητικότητα και 
ομογενοποιεί την επιφάνεια. Είναι άοσμο χωρίς 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και χωρίς συντηρητικά 
κάτι το οποίο το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό προς το 
περιβάλλον και τον χρήστη. Αντιδρά χημικά με το 
υπόστρωμα εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και 
ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής 
βαφής. 
 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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. Η διεισδυτικότητά του και η υψηλή του 

διαπνοή το κάνει ιδανικό για εφαρμογή σε 

επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν με 

χρώματα ή σοβάδες υδρυάλου. Είναι επίσης 

ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες βαμμένες με 

κόλλες ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα 

(υδροχρώματα, φθηνά πλαστικά, κ.λπ.), τις οποίες 

σταθεροποιεί και ταυτόχρονα  ομογενοποιεί την 

απορροφητικότητά τους. 

 

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 
Εφαρμόζουμε ένα χέρι LavaPaint Silicate Primer 
αραιωμένο έως 1:1 με καθαρό νερό και ανάλογα 
με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  
 

 
Εφαρμόζεται με ρολό, βούτσα ή με ψεκασμό. 
Αναδεύουμε πολύ καλά το προϊόν πριν το 
εφαρμόσουμε. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες 
ή άβαφες επιφάνειες από μπετό, σοβά και σε 
επιφάνειες με πολύ υψηλή απορροφητικότητα, 
προτείνεται αραίωση έως 50% και περισσότερες 
στρώσεις wet on wet χωρίς όμως να δημιουργηθεί  
φιλμ ή περιοχές με ¨γυαλάδα¨.  
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

75-100 ml/m2 ανά στρώση (ανάλογα με το 
ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας). 
 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  

Εκτός αφής σε περίπου 1 ώρα. Η εφαρμογή του 
τελικού χρώματος μπορεί να γίνει σε 12 ώρες. Ο 
χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία). 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt και 10lt. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία 

του  υποστρώματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 

35οC. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

μόνο με νερό. 

 

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 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 

mailto:INFO@PROLAT.GR


       
 

                       

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
 

LAVAPAINT SILICATE PRIMER Αστάρι Υδρυάλου 

2 | Σ ε λ ί δ α  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ – LAVAPAINT SILICATE PRIMER Αστάρι Υδρυάλου 
 

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 196 00 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τ 210 5555276,F 210 5558912 
INFO@PROLAT.GR, WWW.PROLAT.GR 

        Revision v.1 

        Revision Date: 04/2021 

 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Φορέας Υδατική διασπορά υδρυάλου (πυριτικού καλίου) 

Μορφή Γαλακτώδης 

Ιξώδες 50-54 KU 

Πυκνότητα 0,98-1,00 gr/ml 

Αραίωση Ως 1:1 με καθαρό νερό 

Κατανάλωση 
75-100 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 
1LT, 5LT, 10LT ΔΟΧΕΙΟ  
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