
PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM PLUS RAPID

TANIMI

 

Sentetik reçine esaslı, hızlı kuruyan, 
yüzeye yapışmayı artırıcı astar

• Kullanıma hazır
• Solvent içermeyen
• Hızlı kuruma
• Rulo, fırça girebilen pratik ambalajda

• Seramik, mermer vb. parlak yüzeylerin üzerine yapılacak
uygulamalardan önce
• Alçı, beton, sıva vb. emici yüzeyler üzerine uygulama öncesi

Cermifilm Plus Rapid, sentetik reçine ve seçilmiş agregalardan oluşan, yüksek 
yapışma dayanımına sahip, solvent içermeyen astardır.

• Seramik, mermer vb. parlak yüzeyler üstüne yapılacak uygulamalarn
öncesinde
• Beton, alçı, sıva gibi emici yüzeylerin üzerine yapılacak uygulama öncesinde 
• Beton, tuğla duvar vb.  yüzeyler üzerine sıva, harç uygulanmasında

UYGULAMA ALANLARI

Malzeme Yapısı : Yoğun sıvı
Renk : Yeşil
Yoğunluk: 1,51 kg/lt

ÖZELLİKLER

Cermifilm Plus Rapid uygulamadan önce yüzeyi ıslatmaya gerek yoktur. Alt 
yüzeyler temiz, kuru, prizini iyi almış ve yağ, gres, çimento kalıntısı ve gevşek 
parçalardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Sıvalar ve çimento esaslı harçlar için ideal, pürüzlü bir yapışma yüzeyi
oluşturur, böylece pürüzsüz ve emiciliği düşük yüzeylerde mükemmel bir
yapışma sağlar, emici yüzeylerdeki su emilimini azaltır ve dengeler.
• Kuruduğunda, her türlü çimento esaslı harcın, çeşitli alt yüzey tipleri üzerine 
(beton,  alçı , ahşap, seramik, sıva, alçı, vb.) güçlü bir şekilde yapışmasını
sağlar.
• Cermifilm Plus Rapid, rulo veya fırça ile uygulaması kolay, kullanıma
hazırdır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +35°C arası
Sıva uygulamalarından önce uygulama için bekleme süresi: 15-20 dakika 
Tesviye harcı uygulamalarından önce bekleme süresi : 30 dakika olup, genel 
amaçlı kullanımda bekleme süresi yüzey ve ortama bağlı olarak 15-30 dakika 
arasındadır.
Bekleme süresi yüzeyin sıcaklığına ve ortam koşullarına göre değişmektedir.

• Cermifilm Plus Rapid, yüzeye rulo veya fırça ile uygulanabilir.
• Cermifilm Plus Rapid,  kuruduktan sonra, harç veya sıva uygulanabilir.
• Cermifilm Plus Rapid, emici ve parlak yüzeyler üzerine iki kat uygulama
yapılması önerilir.

UYGULAMA DETAYLARI

Tek katta tüketim miktarı  0,200 - 0,300 kg/m2 dir. (Yüzeyin emiciliğine göre 
değişkenlik gösterir.)

TÜKETİM

5 kg’lık plastik kova 
AMBALAJ

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında doğrudan güneş ışığından, 
aşırı sıcak, don ve nemden koruyarak +10°C ile +30°C arasında kuru ortamda 
depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak tasınması, depolanması ve 
bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve 
diger güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna
(MSDS) basvurmalıdırlar.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.
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Katı madde miktarı : %72
Viskozite: 3,000 mPa·s

CERTIFIED

9001
2015




