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                                                                 ÜRÜN KODU: 30319 
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TANIMI                                  

Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dekoratif kaplama astarıdır.   
 
UYGULAMA ALANI 

 Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemlerinde dekoratif sıva kaplamasından önce, 

 Dış ve iç cephe uygulamalarında kaplama uygulamasından önce, uygulanarak uygulama yüzeyinde güçlü bir 
tutunma yüzeyi oluşturur. 

 
ÖZELLİKLER 

 Kullanıma hazırdır, 

 Yüksek aderans gücüne sahiptir, 

 Su ve nem geçirimini azaltır. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk   :   Beyaz kıvamlı sıvı 

 Yoğunluk       :   1,076 kg/lt. 
 

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. 

 Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR 

HARCI ile düzeltilmelidir. 

 
UYGULAMA 

 DECOAS DEKORATİF KAPLAMA ASTARI, maksimum % 10 su ile incelterek, tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme 
ile uygulanır. 

 Uygulama yapıldıktan 1 gün sonra sıva uygulamasına geçilir. 

 Boyalı yüzeylerde aderansı arttırmak için yüzeye çentik atılması önerilir. 

 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Uygulama 
yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.  

 Kullanılan tüm ekipman uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. 
 

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

150 – 200 gr/m²’ dir. Uygulamaya göre değişir. 
 
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 2 yıldır. Dondan korunmalıdır. 
 
AMBALAJ 

 15 kg. Plastik Kova, 
  5 kg. Plastik Kova. 
 
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. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

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

 


