DECOAS-650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR
DECOAS-650 ACRYLIC MULTI PURPOSE PRIMER
ÜRÜN KODU: 31286

PRODUCT CODE: 31286

TANIMI
Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer emülsiyon
esaslı, yüzeyin su emme özelliğini azaltan çok amaçlı
astarıdır.

DESCRIPTION
It is a multi-purpose primer based on acrylic copolymer
emulsion with high adherence power, which reduces the
water absorption of the surface.

UYGULAMA ALANI
 Bir sonraki uygulama için yüksek aderanslı zemin
oluşturur,
 İç ve dış mekanlarda,
 Tesviye şapından önce aderansı arttırmak için
kullanılır.
 Çimento esaslı kaplamaların emici yüzeylerine
uygulanacak şapların hızlı su kaybını engellemek
için kullanılır.

APPLICATION AREAS
 Provides a high adherence surface to the next
application,
 Interior and exterior spaces,
 Before leveling screed is used to increase
 Cement-based coatings will be applied to the
absorbent surface of the screed is used to prevent
water loss.

ÖZELLİKLER
 Su bazlıdır,
 Zemin tozumasını önler.

SPECIFICATIONS
 Water based,
 Prevents dusting the ground.

TEKNİK ÖZELLİKLER
 Görünüm / Renk : Beyaz sıvı
 Yoğunluk
: 1,10 kg/lt.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
 Appearance / Color : White liquid
 Density
: 1,10 kg/lt.

UYGULAMA ŞARTLARI
o
o
 Uygulama sıcaklığı: +5 C ile +30 C arası.
 Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam
olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar
temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.

APPLICATION CONDITIONS
 Application temperature: between +5°C and
+30°C
 Surface preparation: All surfaces must be clean,
dry and free of contaminants such as dirt, oil
loose or badly cracked pieces.

UYGULAMA
 DECOAS-650 AKRİLİK ZEMİN ASTARI, inceltme
yapılmadan, iyice karıştırdıktan sonra fırça, rulo
veya püskürtme ile uygulanır.
 Uygulama kuruduktan sonra yapılacak
uygulamaya geçilir.
 Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam
sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.

APPLICATION
 DECOAS-650 ACRYLIC FLOOR PRIMER,
without thinning, after mixing it thoroughly brush,
roller or spray applied.
 After drying, application can be applied.
 Surface and the specified periods of time at 20 °C
ambient temperature, extended time at low
temperature, high temperature, the shorter time.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından
DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co.
cannot be responsible for any damages caused by using
the product against our instructions or for inappropriate
purposes.

TÜKETİM
100 – 500 gr/m²’ dir.

CONSUMPTION
100 – 500 g/m²

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
o
o
Kuru ve serin ortamlarda, 5 C ile 30 C arasında,
ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle
üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.

STORAGE AND SHELF LIFE
Can be stored 2 years in a dry and cool environment in
o
original packaging at temperatures between 5 C and
o
30 C. Protect from frost.
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DECOAS-650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR
DECOAS-650 ACRYLIC MULTI PURPOSE PRIMER
AMBALAJ
20 kg. Plastik Bidon.

PACKAGE
20 kg. Plastic Drums.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken
yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

CONSIDERED POINTS
Stir before using certain intervals.
Application temperature of +5°C to +30°C.
Products protect from freezing and direct sunlight.
Do not apply in rainy and windy weather.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
RİZİKO UYARILARI
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

CONSIDERED POINTS
RISK WARNINGS
R 43: May cause sensitization by skin contact.

GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora
başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve
ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık
deposuna teslim ediniz.

SAFETY WARNINGS
S 2: Keep out of reach of children.
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with
water and seek medical advice.
S 28: After contact with skin, wash immediately with
water.
S 29: Do not empty into drains.
S 37: Use suitable protective gloves.
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and
show the container or label.
S 56: This material and its container at hazardous or
special waste collection point please.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler
uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz
veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı
havalandırın.
Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak
saklamaya dikkat ediniz.
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen
teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde
firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Store in a tightly closed container products.
Surface cleaning, sanding, burning if such procedures
apply, such as dust or fumes may be released during the
process to be protected from hazardous waste Ventilate. If
necessary, use personal protective equipment.
Product safely handling and storing perpendicular note.
This technical bulletin has been prepared taking into
consideration the general conditions. For more detailed
information, please contact our technical service
department. Otherwise we will not accept liability
company.
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