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TANIMI                                  

DECOMANTO-3010 ÇOK AMAÇLI AKRİLİK YAPIŞTIRICI-KARTUŞ,  akrilik esaslı, kullanıma hazır, su geçirimsiz 
dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. Solventsiz olduğu için ev kullanıcıları da rahatlıkla kullanabilirler.  
 
UYGULAMA ALANI 

 İç ve dış mekânlarda, sac ve sunta yüzeylere astarlandıktan sonra, brüt beton, OSB, alçıpan veya betopan türü 
yüzeylere, kartonpiyer, söve, tavan kaplamalarının, ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılır. 
 

 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

 Kullanıma hazır, 

 Kayma yapmaz, 

 Yüzeyde çalışması uzundur, 

 Suya ve neme karşı dayanıklıdır, 

 Yüksek yapışma gücüne sahiptir.  
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk  : Beyaz Renkli Macun 

 Yoğunluk  : 1,70 kg/lt. 

 Kayma   : ≤ 0,5 mm. 

 Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²  

 Esneklik   : İyi. 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Uygulama sıcaklığı: +5
o
C ile +30

o
C arası.  

 Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve 
yüzey kuru olmalıdır.    

 Eternit, alçı yüzeylerde emiciliği azaltmak için yüzey astarlanmalıdır.  

 Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye edilir.  

 Sac yüzeylerde malzeme özelliğine göre antipas veya astar sürülmelidir.  

 Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI 
ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.  
 

UYGULAMA 

 Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde 45º lik açı ile kesilmelidir. Kartuş tabancasına 
yerleştirilerek uygulanmalıdır.  

 Daha sonra 20-30 dakika içerisinde uygulama bitirilmelidir. Bu süre herhangi bir nedenden dolayı aşılmış ise, 
uygulanan yapıştırma harcı yüzeyden alınmalıdır.  

 Sıcak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın kabaran kısımları 
kazınmalıdır.  

 Eski seramik üzerine yapılacak uygulamalarda ürünün kuruma süresi 1 haftaya çıkabilir. Eski yüzeylere yapılan 
uygulamalarda kuruma süresi uzun olur.  

 Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz.  

 Kullanılan tüm ekipman uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. 

 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.  
 
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 
TÜKETİM 

800 – 1300 gr/m² - Uygulama şekline bağlı olarak değişir. Kullanılacak ürüne göre kontrollü numune uygulaması 
yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kuru ve serin ortamlarda, 5
o
C ile 30

o
C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden 

itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır. 
 

AMBALAJ 

500 gr. Plastik Kartuş. 
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız. 

 Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz. 

 Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız. 

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız. 

 Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz. 

 Dış mekânlarda, su deposu, havuz gibi mekânlarda kullanılmamalıdır. 

 Eski kaplama üzerine yapılan yapıştırmada kuruma süresi uzayabilir. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

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

 


