
Περιγραφή
Το PLANOPRIMER είναι ένα αστάρι συνθετικών ρητινών σε 
διάλυμα νερού που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότη-
τα σε δάπεδα και τοίχους πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονια-
μάτων εξομάλυνσης επιφανειών όπως το PLANO 120 ή κονιά-
ματα του PLANOCOLOR SYSTEM. Ειδικότερα σε εφαρμογές 
αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων προλαμβάνει το 
γρήγορο στέγνωμα, μειώνει τη δημιουργία φυσαλίδων και βο-
ηθάει στην καλύτερη ροή και αυτοεπιπέδωση. Επιπλέον εξαι-
τίας της ειδικής του σύνθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων και γυψοκονιαμάτων πριν τη 
συγκόλληση πλακιδίων με κόλλες βάσεως τσιμέντου.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOPRIMER συνιστάται για:
• Προεπάλειψη σε απορροφητικά υποστρώματα δαπέδων και 
τοίχων πριν την εφαρμογή χρωματιστών τσιμεντοκονιών 
PLANOCOLOR.
• Αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων πριν την τοποθέτηση κερα-
μικών πλακιδίων σε υγρούς χώρους (λουτρά, WC).
• Επιφανειακή σκλήρυνση τσιμεντοκονιαμάτων που “σκονίζο-
νται” πριν την εφαρμογή κόλλας πλακιδίων ή κονιαμάτων βά-
σεως τσιμέντου.
• Προεπάλειψη σε απορροφητικά υποστρώματα βάσεως τσι-
μέντου πριν την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης όπως το 
PLANO 120 πριν την εφαρμογή εύκαμπτων επικαλύψεων 
όπως μοκέτες, πλακίδια PVC, linoleum και ξύλο.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απορροφητικό, καθαρό, στε-
γνό,  συμπαγές και στέρεο, απαλλαγμένο από παλιές βαφές, 
λάδια, γράσα και άλλα ξένα στοιχεία. Υποστρώματα σε φέρο-
ντα οργανισμό που εμφανίζουν συμπτώματα ενανθράκωσης 
πρέπει να επισκευάζονται ακολουθόντας την προβλεπόμενη 
διαδικασία και χρησιμοποιόντας την αντισκωριακής προστα-
σίας βαφή NOVAFER και το επισκευαστικό μη συρρικνούμενο 
κονίαμα RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια του υπο-
στρώματος θα πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας 
την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δε-
δομένων των προιόντων.

Τρόπος εφαρμογής
Ανάλογα με την εφαρμογή διαλύουμε το PLANOPRIMER σε 
κατάλληλη αναλογία με το νερό. Η αναλογία διάλυσης εξαρτά-
ται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνήθως 
το εφαρμόζουμε αδιάλυτο. Σε περιπτώσεις πολύ απορροφητι-
κού υποστρώματος συνιστάται διάλυση σε νερό σε αναλογία 
1:1. Συχνά σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα απαιτεί-
ται και δεύτερη επάλειψη διαλύματος του PLANOPRIMER 

Υψηλής επίδοσης αστάρι βάσης συνθετικών ρητινών 
σε υδατικό διάλυμα για απορροφητικά υποστρώματα 

(αναλογία διάλυσης 1:1 σε νερό). Το κονίαμα βάσεως τσιμέ-
ντου, η κόλλα πλακιδίων ή το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκο-
νίαμα, εφαρμόζεται πάνω στην προεπάλειψη του 
PLANOPRIMER εντός μισής ώρας το πολύ σε 1 ώρα. Η εφαρ-
μογή πρέπει να γίνεται όταν η στρώση PLANOPRIMER είναι 
νωπή. Κατά την διαδικασία της εφαρμογής του διαλύματος 
PLANOPRIMER πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργούνται 
λίμνες απο περίσσεια υλικού γιατί τότε δημιουργείται αντικολ-
λητική στρώση. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να κυ-
μαίνεται από +5oC έως +35οC.

Κατανάλωση
Ανάλογα με την εφαρμογή μεταξύ 70 - 150gr/m2.

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό 
νερό. Όταν το PLANOPRIMER στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται 
πλέον μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το PLANOPRIMER παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 
μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και προ-
στατευμένο χώρο από τον παγετό και την απευθείας έκθεση 
στον ήλιο.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε επιφάνειες όπου υπάρ-
χει ή ενδεχομένως να εμφανιστεί ανερχόμενη υγρασία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε τέτοια ποσότητα που 
να σχηματίζει επιφανειακή μεβράνη. Διαλύστε το με νερό όσο 
χρειάζεται ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώμα-
τος.
• Μη χρησιμοποιείτε το PLANOPRIMER σε μεταλλικές ή μη 
απορροφητικές επιφάνειες (χρησιμοποιείστε το PLANO 
CONTACT ή κατά περίπτωση SC ELASTIC).
• Μη το εφαρμόζετε σε επιφάνειες μαγνησίτη.
• Το PLANOPRIMER δεν κάνει σκλήρυνση του υποστρώματος 
σε βάθος. Σε περιπτώσεις εφαρμογής επάνω σε ιδιαίτερα ψαθυ-
ρά υποστρώματα όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις σκλήρυν-
σης χρησιμοποιείστε κατάλληλο αστάρι σκλήρυνσης που ει-
σχωρεί και κάνει σκλήρυνση σε βάθος (όπως το WATER PRIMER 
EPX).
• Το PLANOPRIMER αδιαβροχοποιεί γυψοσανίδες και γυψοκο-
νιάματα εν γένει αλλά σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεω-
ρείται στεγανωτικό προιόν. Για στεγανοποίηση επιφανειών σε 
δεξαμενές, πισίνες, χτιστές ντουζιέρες χρησιμοποιήστε  SC 
ELASTIC, ή SC 200 EL.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε ξύλο ή παράγωγα ξύ-
λου (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμή-
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας).
• Όταν γίνεται εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονια-

▷ Ομοιόμορφη απορροφητικότητα πριν την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων 
κονιαμάτων
▷  Βελτιώνει τη πρόσφυση τσιμεντοκονιαμάτων PLANOCOLOR
▷  Κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων πριν την τοποθέτηση πλακιδίων 
▷  Διευκολύνει τη ροή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων εξομάλυνσης 
▷  Σκληραίνει επιφανειακά κονιάματα βάσεως τσιμέντου
▷  Αραιώνεται με νερό
▷  Εγκεκριμένο για χρήση σε καράβια
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μάτων όπως το PLANOCOLOR FLOW ή το PLANO 120 σε 
απορροφητικά υποστρώματα με λακούβες ή μεγάλες κοιλό-
τητες συνιστάται να γίνεται αστάρωμα με PLANO CONTACT ή 
SC ELASTIC αντί για το PLANOPRIMER.

Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 5kg και 20kg.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτι-
κές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται 
να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των 
προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση 
και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος 
για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδο-
μένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδο-
μένων Ασφαλείας.

www.novamix.gr
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ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα λευκό γαλακτώδες υγρό

Ειδικό Βάρος 1,05gr/cm³

pH 7 - 8

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή 
PLANOCOLOR ή  κόλλας πλακιδίων

νωπό σε νωπό (όχι 
περισσότερο από 1 ώρα)

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C

Τελικές Επιδόσεις 

Αντοχή σε υγρασία καλή

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε διαλύτες και έλαια μέτρια

Αντοχή σε οξέα & αλκάλια μέτρια


