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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Το PRIMEX ONE είναι ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής χρήσης ιδανικό για γυψοσανίδες. 
Προσφέρει οικονομικότητα εφαρμογής λόγω της μεγάλης γεμιστικής του ικανότητας που βοηθά στην 
κάλυψη ανομοιομορφιών της γυψοσανίδας που εξασφαλίζει κάλυψη ακόμα και με 1 χέρι. Ενισχύει 
την πρόσφυση του τελικού χρώματος στη γυψοσανίδα, εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει και 
τρίβεται χωρίς να στομώνει το γυαλόχαρτο.  

Συνιστώμενες χρήσεις 
Αστάρι για γυψοσανίδες.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ρητίνη: Με βάση συμπολυμερές στυρενίου-ακρυλικό  
Πυκνότητα: 1.68±0.05 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες Παραγωγής: 115±5 ΚU  (ASTM D 562) 
Ιξώδες Έτους: 115±10 ΚU (ASTM D 562) 
Στερεά κ.β.: 65±2.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251) 
Στερεά κ.ό.: 46±3% (ISO 3233) 
pH: 8.4±1 (ISO 976) 
Κύκλοι ψύξης-απόψυξης (-10ºC): OK (EΛΟΤ 777) 
 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το PRIMEX ONE ανήκει στην κατηγορία Α/ζ Δ(Αστάρια). 
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30 g/l. To έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 13 g/l.  

Αποχρώσεις 
Διατίθεται σε λευκό. Επίσης σε 3 αποχρώσεις μέσω CHROMASYSTEM ως υπόστρωμα σε μη 
καλυπτικές τελικές αποχρώσεις.  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Καλυπτικότητα για SR 20 m2/Lt: CR: 95±0.5%  (ISO 6504.03) 
Πρόσφυση σε γυψοσανίδα: 
PRIMEX ONE: 0-1 
PRIMEX ONE & πλαστικά χρώματα: 0-1 

(ΕΛΟΤ EN ISO 2409) 
 

Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel Test): 3 mm OK (ΕΛΟΤ EN ISO 1519) 
Στιλπνότητα (85º): 9±2 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813) 
 

Απόδοση 
Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: 40±5 μm.   
Απόδοση: 10±2 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  

Οδηγίες εφαρμογής 
Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σαθρά τμήματα και σπατουλάρονται με STOCOWALL ή STOCOWALL 
SUPER FILL. Το PRIMEX ONE εφαρμόζεται σε 1 διάστρωση, ανάλογα με την κατάσταση της 
γυψοσανίδας. Εάν πιο λεία επιφάνεια είναι επιθυμητή μπορεί να γυαλοχαρτιστεί 3 ώρες μετά την 
εφαρμογή και με γυαλόχαρτο μικρού πάχους. Στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται από τις σκόνες πριν 
την εφαρμογή του τελικού χρώματος. 
Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless. 
Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. 
Ποσοστό αραίωσης: Έως 15% κ.ό. 
 

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και σαπουνάδα. 
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Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό σε βάθος: 70±10 λεπτά (ASTM D 1640). 
Επαναβαφή/εφαρμογή τελικού χρώματος: 5±1 ώρες. 
 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας.  

Συσκευασία 
Το λευκό συσκευάζεται σε δοχεία των 3 Lt και 10 Lt.  

Αποθήκευση 
1 χρόνο τουλάχιστον εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 
Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και 
αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.  
 To PRΙΜΕΧ ΟΝΕ δεν περιέχει αλκυλοφαινολοαιθοξυλικές ενώσεις (APEO Free).  
 

 

Εκδόθηκε: Ιούλιος 2021 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 

 


