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SUPER SPEC™ 

  Αδιάβροχο Υπόστρωµα  
182 

Αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωµα διαλύτου, λευκό, µε εξαιρετική πρόσφυση και 

διεισδυτικότητα. Εφαρµόζεται σε νέες ή παλαιές πορώδεις επιφάνειες, όπως 

µπετόν, σοβά, τούβλα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ασβέστη κ.α. Συνιστάται για 

αστάρωµα επιφανειών που βάφονται µε πλαστικά, ακρυλικά ή στεγανωτικά 

ελαστοµερή χρώµατα. ∆εν περιέχει µόλυβδο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• ∆ιεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια  

• Αντιστέκεται στο νερό  

• Σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες τσιµέντου  

• Προετοιµάζει παλαιές πορώδεις επιφάνειες (υδρόχρωµα, κόλλα, 
ασβέστη) για επαναβαφή  

• Χρησιµοποιείται σε εξωτερικές και εσωτερικές πορώδεις επιφάνειες 

Αποχρώσεις :  Λευκό. 
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας:  ∆ιαβάθµιση Γυαλάδας Χαµηλή, όταν 

εφαρµόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό 
Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Καλή αντοχή στο νερό και την υγρασία 
Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες  Αντοχή στη τριβή                 
Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιµέντου όταν επικαλυφθεί µε 
χρώµα εξωτερικής χρήσης της Benjamin Moore. 

Καλή αντίσταση στην τριβή 

Αντοχή στη θερµοκρασία Αντοχή στους διαλύτες  
Θερµοπλαστικό. Μαλακώνει άνω των 60

Ο
 C Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους 

αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά. 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/η τύπος ∆: ( Συνδετικά αστάρια).  
Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 750g/L (2010) 

 
Απόδοση 

 
Στερεά κατ΄ όγκο 

 
Πάχος Υγρού Φιλµ 

 
Πάχος Στεγνού Φιλµ 

8 – 9 m2/L αναλόγως της 
απορροφητικότητας της επιφάνειας 

23% 
 

74 Μικρά 30 Μικρά 

 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρµογή µε 

Σε 2 ώρες στεγνώνει 
Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται 

3mm mandrel White spirits Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 
Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσµατα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και 
αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρµόζεται ένα χέρι 182 SUPER SPEC. 
Αδιάβροχο Υπόστρωµα. 
 
Εφαρµογή 
Εφαρµογή Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιµοποιείτε µε πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Αραιώνετε έως 100% µε white spirits, αναλόγως 

µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε ταράτσες ή όπου απαιτείται µέγιστη στεγανοποίηση, αραιώστε έως 25%. Μην εφαρµόζεται σε 

θερµοκρασίες κάτω από 10
ο
 C. 

 
Καθαρισµός εργαλείων:  

 
Καθαρίζετε τα εργαλεία µε white spirits 

 
 
Οδηγίες Προφύλαξης   
 

 

● Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερµοκρασίες. ● Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Περιέχει Αιθυλόµεθυλοκετοξίµη και 2-αιθυλ-αξανοϊκό κοβάλτιο. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ● Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. ● Μην 
αναπνέετε τα εκνεφώµατα.● Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. ● Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. ● Σε 
περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. 

 
Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη:   1 λίτρο, 3 λίτρα, 10 λίτρα Σηµείο Ανάφλεξης: 44

ο
 C (Abel) Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.  


