
 ASTAR MALZEMELERİ

CERMIPRIME WB

Zemin kaplama sistemleri için 3 
komponentli su ve epoksi bazlı beton 
astarı

TANIMI
CERMIPRIME WB beton astarı zemin kaplama sistemleri için 3 
komponentli su ve epoksi bazlı astardır. Su buharı geçirgendir, 
nemli yüzeylerde ve yeni uygulanmış beton zeminlerde uygula-
nabilir, bunun sonucunda beton zeminde bir kür ajanı gibi etki 
göstererek betonda doğru kürlenmeyi sağlara. Betona mükem-
mel yapışır ve güvenle iç mekan ve kapalı alanlarda uygulanır.

KULLANIM YERLERİ
CERMIPRIME WB epoksi nefes alabilen self levelling kaplama-
nın astarıdır. CERMIPRIME WB astar kaplama sisteminin bir 
parçasıdır. Kaplama sistemi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tek-
nik ekibimiz ile irtabata geçiniz.

UYGULANABİLİR MALZEMELER
Beton, taş, tuğla vb. yapı malzemeleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER
•	CERMIPRIME WB beton astarı uygun sıcaklık ve bağıl nemde 
uygulanmalıdır. Ürün A ve B bileşenleri olarak verilir, C bileşeni 
sudur ve ilave işlemi uygulama alanında yapılır.
•	C komponenti A+B=4,8 kg karışım için 1 lt olarak ilave edil-
melidir.
•	Sertleştiricinin tamamının sisteme ilave edildiğinden emin 
olmak için su B bileşen ambalajında ilave edilmelidir.

ÖN HAZIRLIK
•	Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı önleyecek gevşek parça-
lardan yağ, makine yağı ve diğer kirlerden temizlenmiş olma-
lıdır.
Önemli not: Endüstriyel zemin uygulaması sadece yetkili 
uygulama ekiplerince yapılmalıdır.

UYGULAMA
•	CERMIPRIME WB beton astarı iki ayrı ambalajla temin edilir. 
b bileşeninin ambalajında bulunan miktarın tamamı A bileşeni 
içerisine ilave edilmelidir.
•	2 bileşenin karışma işlemi düşük hızda (300 rpm) elektrikli 
karıştırıcı ile yapılmalıdır.
•	Homojen karışım elde edildikten sonra karışımın tamamı 
daha büyük bir ambalaja alınmalıdır ve üzerine 1 lt su ilavesi 
yapılmalı ve homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.
•	Malzemenin uygulaması fırça veya kısa tüylü rulo ile yapılır. 
Uygulama sonrası astar en az 6-8 saat sudan korunmalıdır.

•	Nemli	yüzeylerde	ve	yeni	uygulanmış	beton	
zeminlerde	uygulanabilir.
•	Beton	zeminde	bir	kür	ajanı	gibi	etki	
göstererek	betonda	doğru	kürlenmeyi	sağlar.
•	Betona	mükemmel	yapışır	ve	güvenle	iç	
mekan	ve	kapalı	alanlarda	uygulanır.
•	CERMIPRIME WB	epoksi	nefes	alabilen	self 	
levelling	kaplamanın	astarıdır.
•	Ürün	A	ve	B	bileşenleri	olarak	verilir,	C	
bileşeni	sudur	ve	ilave	işlemi	uygulama	
alanında	yapılır.	C	komponenti	A+B=4,8	kg	
karışım	için	1	lt	olarak	ilave	edilmelidir.

ÖZELLİKLERİ

+ SU



SARFİYAT
0,100-0,200 kg/m2

AMBALAJ
3 kg setler halinde temin edilir; (A: 2 kg + B: 1 kg)

DEPOLAMA
Orijinal ambalajda, 35 °C altında, dondan korunmalı, 12 ay.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
komponentler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği 
takdirde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, ciddi durum-
larda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük 
takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınıl-
malıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimiz-
den temin edilebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.

ASTAR MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Epoksi

Renk: Süt beyazı

Karışım Oranı: A : B : C = 100 : 33 : 27,8 (ağırlıkça)

Pot-life: 120 ±5 dak.

Kuruma: 5-6 saat

Tam Kürlenme: 8-15 saat

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 120 dak.

Yoğunluk: Karışım A+B
Karışım A+B+C

1,05 ±0,05 g/cm3

1,05 ±0,05 g/cm3

Çözünürlük: Suda çözünebilir

Uygulama sıcaklığı: Minimum 8 °C

Servis  sıcaklığı: +20 °C - +60 °C

Temizleme: Tüm aletler kürlenme olmadan su ile temizlenmelidir




