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ÜRÜN KODU: 32269 

TANIMI                                  

DECOAS-PU 101  POLİÜRETAN ASTAR, tek bileşenli, düşük viskoziteli, havanın nemi ile kürlenen, solventli şeffaf 
poliüretan astardır. 
 

UYGULAMA ALANI 

 Beton, Sıva, 

 Alçı yüzeyler, 

 Poliüretan uygulamalarından önce, 

 Ahşap vb. yüzeylerde kullanılır. 
 

AVANTAJLARI 

 Her türlü yüzeye mükemmel yapışır, 

 Emici yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar, 

 Tek komponentlidir, 

 Kullanımı kolay, 

 Suya ve pek çok kimyasallara dayanıklıdır. 
  

YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, 
sağlam olmalıdır. 

 Yüzey nemi azami %5, bağıl nem azami %50 olmalıdır. Aksi taktirde kabarcık oluşumu ve düşük aderans görülür. 
  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk   : Likit / Şeffaf 

 Yoğunluk   : 1,0±0,2 kg/lt 

 Sertlik (Shore A)             : >95      

 Su Basıncına Karşı Direnç : Sızıntısız (1 m su sütunu, 24 saat) 

 Beton Yüzeye Yapışma: 2,20±0,2 N/mm²  

 Kurumaya Başlama Zamanı : 2-3 saat 

 Tam Kuruma                  : 4 gün 

 Uygulama Sıcaklığı       : +5ºC ile +30ºC arasında 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +30

o
C arası olmalıdır.  

 Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır. 
 

UYGULAMA 

 DECOAS-PU 101, kullanmadan önce elle veya düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. İnceltme yapılmaz.  

 Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımıyla tamamen kaplanmalıdır. Büyük yüzeylerde, havasız sprey de 
kullanılabilir.  

 2–3 saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon kaplaması 
veya poliüretan derz dolgusu uygulanmalıdır.  

 Hafif beton veya çimento sıvada olduğu gibi yüzey çok pürüzlü ise iki kat olarak uygulanmalıdır. 

 Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen sanayi tipi solventler ile temizlenir. 
 

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

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 0,150-0,300 kg/m²’ dir. 
 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 9 aydır. 
 
AMBALAJ 

  5 kg.’ lık Teneke Kova, 
15 kg.’ lık Teneke Kova. 
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GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uçucu 
yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan 
daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Ürün uygulaması sırasında koruyucu 
gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda 
doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF na bakınız. 
 
 

   

 


