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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Toεποξειδικό αστάρι διαλύτου EPOLUX 125 CLEARPRIMER της 

TETRALUX είναι ένα έτοιµο προς µίξη εποξειδικό σύστηµα δύο 

συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα, 

διεισδυτικότητα και αντοχή στις τριβές. Εµφανίζει εξαιρετική 

αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα 

κλάσµατα του πετρελαίου. 

Χρησιµοποιείται για τον εµποτισµό υποστρωµάτων και την 

προετοιµασία τους για βαφή µε το εποξειδικό χρώµα ΕPOLUX 121 

της TETRALUX. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα (A+B) : 0,90 – 0,95(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες (A+B) : 100-150mPas(ASTMD2196-86 25
ο
C) 

Αναλογία ανάµιξης : Α:Β = 3:1 

Αραίωση  : Από 5% έως και 20% µε διαλυτικό 810 ανάλογα µε την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας  

Αντοχή σε πρόσφυση : ≥ 3 Ν/mm
2
 

Χρόνος ξήρανσης (25
ο
&60% RH) : Τελική σκλήρυνση: 1 εβδοµάδα στους 23

ο
C. 

Αποχρώσεις : ∆ιάφανο 

Συσκευασία : Σετ1lt ,3lt, 6t, 15lt 

Θεωρητική καλυπτική 

ικανότητα 

: 7 – 9m
2
/lανάλογα µε την αραίωση και την απορροφητικότητα της 

επιφάνειας 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “ι”, Τύπος:∆, Ειδικά 

επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα). 

Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 499gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι. 

 Για το πλύσιµο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό 

από τα εργαλεία  µέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε 
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διαλυτικό 810 . Αµέσως µετά  πλύνετε τα µε ζεστό νερό και  

σαπουνάδα. 

Συνθήκες εφαρµογής : Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10
ο
C και άνω των 

35
ο
C 

Αποθήκευση : Σε θερµοκρασίες από 5
ο
C έως 40

o
C σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο 

µετά από κάθε χρήση. 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγµένες από λάδια, σκόνες και σαθρά υλικά. 

1. Προετοιµασία της επιφάνειας 

Η ποιότητα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25, µε περιεκτικότητα σε τσιµέντο 350kg/m
3
, 

υγρασία <4% και η εφαρµογή να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά την κατασκευή της 

επιφάνειας. Απαιτείται καλός καθαρισµός των επιφανειών και ανάλογα ε το υπόστρωµα απαιτείται 

βούρτσισµα, αµµοβολή, φρεζάρισµα κτλ. 

2. Εφαρµογή 

ΤοEPOLUX 125 CLEARPRIMERπεριέχει διαλύτες. Κατά την εφαρµογή του σε κλειστούς χώρους απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους. 

Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο Α και ανακατεύονται για τουλάχιστον 5 λεπτά µέχρι να 

οµογενοποιηθεί πλήρως το µίγµα. Αραιώνουµε έως και 20%µε διαλυτικό 810 της TETRALUXανάλογα µε 

την απορροφητικότητα της επιφάνειας 

Η θερµοκρασία εφαρµογής δεν πρέπει να είναι κάτω από 10
ο
C και η υγρασία να µην υπερβαίνει το 75%RH. 

Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση υγρασίας. Η 

εφαρµογή του τελικού εποξειδικού συστήµατοςEPOLUX 121 γίνεται εντός 24 ωρών και αφού το αστάρι έχει 

στεγνώσει. Σε περίπτωση που η εφαρµογή του τελικού συστήµατος πραγµατοποιηθεί σε χρόνο µεγαλύτερο 

των 24 ωρών από την εφαρµογή του ασταριού, πρέπει να γίνει επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο, 

ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη πρόσφυση. Το EPOLUX 125 CLEARPRIMER είναι ακίνδυνο για την 

υγεία µετά την πλήρη σκλήρυνσή του. Μετά την εφαρµογή του οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από 

την υγρασία για 6-8 ώρες καθώς η υγρασία µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µια λευκή χροιά ή/και να την 

καταστήσει κολλώδη. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Κίνδυνος 

 

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα •Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα•Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής•Προκαλεί 

σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό • Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη •Προκαλεί ερεθισµό του 

δέρµατος•Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνοή •Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική 

αντίδραση•Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις•Μακριά από παιδιά • Εάν 

ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος • Μακριά από 

θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. Μην καπνίζετε •Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ 

αναθυµιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατµούς/ εκνεφώµατα. 

•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον •Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 

ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 

ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: 

Συµβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό •Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/ 

Επισκεφθείτε γιατρό•Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά κλειστός • 

∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και 

διεθνείς κανονισµούς 

 

Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση 

Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Περιέχει : Ξυλόλιο (µίγµα ισοµερών) ,προϊόν αντίδρασης: ∆ιφαινόλη-Α-επιχλωριδρίνη, λιπαρά οξέα, C-18 

ακόρεστα, διµερές, πολυµερές µε λιπαρά οξέα ταλλέλαιου και τριαιθυλενοτετραµίνη. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 

 


