
ARAKAT (011207)
İÇ CEPHE TRANSFER ASTARI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, pigmentli, aderans gücü yüksek 
iç cephe transfer astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham sıva, beton, brüt beton, 
gaz beton, tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 
Özellikle solvent bazlı boyalar, su bazlı yarı mat veya ipeksi mat boyalar ile boyanmış yüzeylerin 
üstüne transfer astarı olarak uygulanmalıdır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında 
kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   : Mat, Opak
Yoğunluk    : 1,53 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça % 62 ± 1
Viskozite (23±2 ºC)   : 125 ± 5 KU
Renk     : Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli    : Enjeksiyon Ambalaj
 
Sarfiyat
Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m2 yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde 
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme
Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama
Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda 
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce “Binder”, sonrasında ise 
“Arakat” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılır.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından  koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L - 7,5 L - 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları
R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S 2   - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene 
Bakınız.

Su ile 
İnceltiniz.

Yüzeyi 
Temizleyiniz.

Fırça Rulo veya 
Püskürtme ile Uygulayınız.

Karıştırınız Dondan 
Koruyunuz.


