
Akrilik reçine esaslı
dolgulu astar

• Hazırlanması ve uygulanması kolaydır,
• Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir,
• Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır,
• Solvent içermez, kokusuzdur,
• Alçı esaslı kaplamaların brüt beton yüzeylere yeterli dayanım ile yapışmasını sağlar,
• Fırça ve rulo ile uygulanabilir.

TANIMI
•  Sentetik reçine esaslı, dolgulu, brüt beton yüzeylere yapılacak alçı ve çimento 
esaslı sıva uygulamalarından önce uygulanan, yüzey aderansını artırıcı astardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER*
Malzemenin yapısı : Sentetik reçine esaslı dispersiyon
Renk : Yeşil
Yoğunluk : ~1,55 ±0,05  kg/l
*Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların 28 gün sonraki performans değerleridir. Şantiye ortamı 
farklılığından dolayı değerler değişebilir.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
• Brüt beton, duvar, tavan, yatay ve düşey yüzeylerde sıva altına aderans arttır-
mak ve su emiciliğini engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞARTLARI VE SINIRLARI
• Nem oranının yüksek olduğu ortamlar için uygun değildir. (Hamam, yüzme 
havuzu vs)
• Islak, donmuş ve nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
• Karışım suyu : Ağırlıkça max. %40
• Kuruma süresi : 120-180 dk
• Uygulamadan sonra bekleme süresi : En az 24 saat
• Uygulama kalınlığı : Min. 0,20 mm - max. 0,30 mm
• Yüzey sıcaklığı : (+5 °C) - (+30 °C)

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Uygulama yüzeyinin sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
• Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
• Yüzey uygun temizleme ekipmanı kullanılarak temizlenmelidir.
• Yüzey kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı her türlü yağ, gres, pas ve parafin 
kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI
• Maksimum %40 oranında su ile inceltilebilir.
• Kendi ambalajı içerisinde düşük devirli bir karıştırıcı (en fazla 500 dev/dk) ile 
homojen ve topaksız bir karışım elde edinceye kadar mekanik olarak karıştı-
rılmalıdır.
• Uygulamada kullanılan tüm alet ve ekipman hemen temiz su ile yıkanma-
lıdır.
• Kürünü alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
• Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini önleyiniz.
• Ortam sıcaklığı uygun olmalıdır. (+5 °C - +30 °C)
• Karışımın homojenliğini sağlamak için uygulama esnasında ara sıra karıştı-
rınız.

TÜKETİM
Sarfiyat:
~ 0.175 – 0.350 kg/m2 (Sulu karışımı) 
~ 0,125 – 0.250 kg/m2 (Susuz karışımı)
Sarfiyat değerleri teorik olup, yüzey ve uygulama koşullarına bağlı olarak 
değişebilir.

AMBALAJ DETAYI
• 12 kg’lık plastik kovalarda (Palette 24 adet / 288 kg)

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında doğrudan güneş ışığın-
dan, aşırı sıcak, don ve nemden koruyarak +10 °C ile +30 °C arasında kuru 
ortamda depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve 
bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik 
ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi for-
muna (MSDS) başvurmalıdırlar.

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam 
koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan tes-
tlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.

Sorumluluk: Ürün bilgi formu üzerinde belirtilmiş bütün öneri ve talimatlar genel 
olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Uygulama tavsiyeleri dışında 
hatalı kullanımlardan kaynaklanacak olan sorunlarda Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş. 
sorumlu değildir. Bu ürün bilgi formu eski baskıları geçersiz kılar. (Ağustos 2013)
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