
ΙMPREDUR PRIMER 835 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ και ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Ματ χωρίς αρωματικές ενώσεις, ήπιας οσμής, διαπερατό από υδρατμούς αστάρι ή ενδιάμεσο στρώμα αλκυδικής 

ρητίνης με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και επικάλυψης. Εύκολο στη χρήση. Για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση.  

Οδηγίες χρήσης:  

Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Μην αραιώνετε. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, όλα 

τα χρώματα αναμιγνύονται μεταξύ τους. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ψεκασμό. Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλ-

λάδιο οδηγιών. Μην εφαρμόζετε σε θ<5C. Καθαρίστε τις ξύλινες επιφάνειες με Nίτρο 456 και αφήστε να στεγνώ-

σουν καλά. Ελέγξτε τη συμβατότητα και τις ιδιότητες πρόσφυσης των παλιότερων στρωμάτων. Απομακρύνετε τα 

φθαρμένα, αδύναμα παλιότερα στρώματα. Για εξωτερική χρήση χρησιμοποιήστε Aστάρι ξύλου 250 αρχικά. Μετά 

εφαρμόστε IMPREDUR PRIMER 835 Λευκό ως βάση ή ενδιάμεσο στρώμα. Τέλος εφαρμόστε αλκυδική ή ακρυλική 

ρητίνη ή χρώματα διασποράς. Ενημερωθείτε για την ορθή χρήση ώστε να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα 

Υποκατηγορία ΠΟΕ A(δ)/Δ Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο, μέ-

ταλλο ή πλαστικό: Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 300 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιε-

κτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 300 g/l  

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Μακριά από παιδιά 

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.  

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα. 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξε-

πλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

Περιεχόμενο 375 ml, 750 ml, 3 L, 10 L 
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