
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER EP-W 
Eποξειδικό Αστάρι Νερoύ 

 
 
Περιγραφή 
Το Primer EP-W είναι εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών το οποίο είναι 
κατάλληλο για χρήση σε υγρές επιφάνειες. Το προϊόν στεγνώνει με την 
αντίδραση των δύο συστατικών.   
 
Πλεονεκτήματα 
 Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε τριβή 
 Άριστη πρόσφυση σε νωπό σκυρόδεμα 
 Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. 
 Ισχυρή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν, ξύλο) καθώς και σε 
μεταλλικές επιφάνειες.  
 Στεγάνωση από αρνητικές πιέσεις 
 
Εφαρμογές 
Το Primer EP-W χρησιμοποιήται κυρίως ως αστάρι για επαλειφόμενα 
στεγανοποιητικά όπως το Lastoflex ST και το Lastoflex Pu, σε πορώδεις 
επιφάνειες, ακόμα και νωπές.   
 
Κατανάλωση 
Μη πορώδεις επιφάνειες : 100 gr/m2 
Πορώδεις επιφάνειες : 200 gr/m2 
Η εφαρμογή γένεται σε 1 ή δύο χέρια.  
 
Ιδιότητες 

Αναλογία ανάμιξης A : B = 4 : 1 κατά 
βάρος 

Πρόσφυση σε υγρό 
μπετόν 

>1,5 N/mm 
2
 

Σκληρότητα (Shore A) >95 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

5
0
C to 35

0
C 

Εργασιμότητα 60 λεπτά 

Χρόνος σχηματισμού 
υμενίου 

12-16 ώρες 

Τελική σκλήρυνση 7 ημέρες 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες εφαρμογής 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά, παλιές 
μονώσεις, λάδια, κλπ. Πιθανές ανωμαλίες στο υπόστρωμα θα πρέπει να 
εξομαλυνθούν. Τα δύο συστατικά του Primer EP-W αναδεύονται με 
αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για 3-5 λεπτά περίπου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά 
την ανάμιξη των δύο συστατικών, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο 
υλικό που βρίσκεται στα τοιχώματα του δοχείου, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
πλήρης ομογενοποίηση των δύο συστατικών.  Μπορείτε να προσθέσετε και 
20-30% νερό για τη ρύθμιση του ιξώδους. Oι χαμηλές θερμοκρασίες 
καθυστερούν το στέγνωμα, ενώ οι υψηλές το επιταχύνουν. Η εφαρμογή του 
επαλειφόμενου στεγανοποιητικού γίνεται 1-12 ώρες μετά την εφαρμογή του 
PRIMER EP-W, και ενώ το αστάρι είναι ακόμα λίγο νωπό (όχι όμως πάνω από 
24 ώρες). Για πολύ σαθρές επιφάνειες όπως ελαφρομπετόν, τοποθετήστε 2 
χέρια από το Primer EP-W primer. 

 
Συσκευασία 
Δοχεία 16+4 kg ή  3,2+0,8 kg  
 
Αποθήκευση 
9 μήνες σε δροσερό και σκιερό μέρος 
 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα 

γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως 

αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων 

μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που 

μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι 

υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη 

προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’όσον αυτά απαιτούνται. 
Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του 
εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε 
πρόσθετης πληροφορίας. 

 
 


