
CERMIPRIME PU

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, 
düşük viskoziteli, astar ve emprenye 
malzemesi

• Mükemmel aderansa(yapışma) sahiptir.
• Her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanır.
• Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
• Yüzeyi bütün ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar.

TANIMI
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, düşük vizkoziteli, yüzeye penetre olabilen, yüksek 
mekanik ve kimyasal dayanımlı, kapiler boşlukları dolduran yüzey astar ve 
emprenye malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış dışmekanlar, yatay ve dikey alanlarda kullanılabilir.
ÖZELLİKLER
Malzeme yapısı : PU esaslı, tek bileşenli
Özgül Ağırlık : ASTM D1475 / DIN 53217 ISO 2811 1,00 ±0,02 gr/cm3

Görünüm : Sıvı, amber
TEKNİK PERFORMANS*

(23 °C, %55 R.H.) BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK

Viskozite (Brookfield) cP ASTM D2196-86 135±25

Kürlenme Süresi saat (25 °C, %55 RH, saat) 4-6

Üst Kat Uygulanması saat (25 °C, %55 RH, saat) 12-24

UYGULAMA YÜZEYLERİ
Beton, metal, sıvalı, PVC esaslı, ahşap ve bitüm esaslı yüzeylerde uygulanabilir.
UYGULAMA ŞARTLARI VE SINIRLARI
• Yüzey sıcaklığı +5 ºC olmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif taraftan su buharı basıncı gözlenmeme-
lidir. Böyle bir durumda uygulama öncesi özel yalıtım uyugulaması yapılmalıdır.
• Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu ve 
benzerlerine karşı korunmalıdır.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
• Malzeminin karışımı 300-400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu ile yapıl-
malı, yüksek devirli matkap ile karıştırma yapılmamalıdır.
• Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 24 saat +15 ºC sıcaklıkta 
muhafaza edilmiş durumda olmalıdır.
• Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 7 günde oluşacağı göz önünde bulundu-
rulmalıdır.
YÜZEY HAZIRLIĞI
• Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve sıva artıkları 
mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanıla-
rak temizlenmelidir. Hasarlı ve sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler 
ile onarılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm² basınç dayanımına ve en az 1,5 Nmm² pull-
off test sonucuna sahip olmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalı, beton yüzey-
ler en fazla % 8 nem içeriğine sahip olmalıdır. Beton yüzeyinde bulunan çimento 
artıkları ve parlak çimento şerbeti kumlama, freze, silme makinesi, tahrikli taşlama 
gibi aletlerle temizlenip yüzey pürüzlendirilmelidir. Sanayi tipi elektrik süpürgesi ile 
yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. Kaplama yapılacak toprak ile temas halin-
deki beton yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici malzemeler ile yalıtılmış olma-
lıdır.
• Havanın bağıl nemi en çok % 85, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5 °C ile +35 
°C arasında olmalıdır.
• Uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 
saat sonrasına kadar yağmur, nem ve suya maruz kalmamalıdır. Uygulanan mal-
zeme tam olarak kürlenene kadar dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı 
korunmalı
• Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme , (havadaki nemin yoğuşarak sıvılaşması) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.
• Çiğ ya da kırağı olması durumunda teknik ekibimize danışılmalıdır.

KARIŞIM
Uygulamaya hazır haldedir. İnceltici katılmaz.
UYGULAMA DETAYLARI
• CERMIPRIME PU rulo, mala, fırça ve airless (havasız) sprey ile uygulanır.
• Uygulamaya hazır hale getirilen ürün, yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak 
şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 2-3 saat (23 °C), 
en çok 24 saattir. 24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak 
zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde 
uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma (23 ⁰C, 55% 
RH’de) 7 günde ulaşır.
• Aletlerin temizliği: Selülozik veya poliüretan tiner ile.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Havalandırması sağlanmış veya açık alanlarda çalışınız.
• Alevle yaklaşmayınız ve uygulamada sigara içmeyiniz.
• Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
• Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
• Yutmayınız.
• Profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
TÜKETİM
200-250 gr/m²
Sarfiyatlar yüzey şartları, ortam ve yüzey ısısı ve uygulama metoduna göre 
değişebilir.
AMBALAJ DETAYI
15 kg’lık tenekelerde (Palette xx adet / xxxx kg)
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
• Nem, su ve güneş ışınlarından korunaklı ortamda, açılmamış ve zedelenmemiş 
ambalajlarda 9 ay raf ömrü vardır.
• Açılmış ambalajları kısa sürede tüketiniz.
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşulla-
rında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin 
ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.
• Gerekli durumlarda doktora danışılmalıdır.
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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.

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir.
www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr


