
 
 

Silatex
®
 Primer 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου 
  

Χρήσεις Το Silatex
®
 Primer είναι αστάρι κατάλληλο για εφαρμογή σε 

επιφάνειες ταρατσών και τοίχων από σκυρόδεμα, σοβά, 

κονίαμα, γυψοσανίδα ή με παλιά χρώματα, οι οποίες πρόκειται 

να επικαλυφθούν με νέα επιχρίσματα (ελαστομερή επαλειπτικά 

υλικά, πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, ρελιέφ κτλ.). 

Προστατεύει τσιμεντένιες επιφάνειες από την ενανθράκωση. 

Ιδιότητες Το Silatex
®
 Primer έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, 

σταθεροποιεί παλιές και νέες επιφάνειες και αυξάνει τη 

ικανότητα πρόσφυσης των ακόλουθων στρώσεων. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 0,81g/cm
3
 

Κατανάλωση 160-180ml/m
2 

ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα 

της επιφάνειας) 

Εμφάνιση Άχρωμο υγρό 

Χρόνος στεγνώματος 1-2 ώρες στους +25
0
C (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη 

θερμοκρασία) 

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: Οι μεγάλες ρωγμές και  

κακοφτιαγμένοι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται. Ακολουθεί η 

απαλλαγή της επιφάνειας από σκόνες, μούχλα, βρωμιές και 

σαθρά υλικά. 

Εφαρμογή: Προσφέρεται έτοιμο για χρήση και εφαρμόζεται  

μετά από καλή ανάδευση σε απαραίτητα στεγνές επιφάνειες με 

πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε μία στρώση. 
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Ιδιαίτερες συστάσεις  Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 

 Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή 

σε θερμοκρασίες μικρότερες από +5 
ο
C 

 Η εφαρμογή του υλικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του σοβά ή του 

σκυροδέματος 

 Μπορεί να αραιωθεί μέχρι 10-15% με  διαλυτικό 

Neotex
®
 1111, εάν είναι επιθυμητή μεγαλύτερη 

διεισδυτική ικανότητα 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex
®
 1111. 

Συσκευασία Δοχεία των 5L 

Χρόνος αποθήκευσης 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 

προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία. 

 


