CARBON

(061202)

BRÜT BETON ASTARI
Tanım: Akrilik polimer bağlayıcı esaslı brüt beton astarıdır. Brüt beton yüzeylerde, duvar ve
tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva öncesinde aderansı ve çalışma süresini arttırmak
amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,70 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 72 ± 1
: 150 ± 10 KU
: Tek renk (Yeşil)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 1 Kg “CARBON” ile 4 - 6 m2 yüzey astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için
yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ambalaj içindeki 12 Kg astar 4-6 Kg su ile inceltilir.

Uygulama

CARBON uygulanacak yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz, düzgün ve terazisinde olmalıdır. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü
yağ, kir pas ve parafin vs kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Tarifesindeki gibi inceltilerek
iyice karıştırılmış ürün, textürlü rulo ile önceden iyi hazırlanmış yüzeye uygulanır. Astar uygulamasından önce yüzeyin emiciliği ve
sağlamlığı test edilmelidir. Brüt Beton Astarı yüzeyde iyice kuruduktan sonra (ortalama 24 saat) çimento ve özellikle alçı esaslı
sıvaların uygulamasına geçilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

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

Ambalaj
12 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Brüt beton ve ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Dış yüzeylerde ve kaba sıva uygulamalarında kullanılmamalıdır.
“ CARBON, nem oranının yüksek olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
“ İnceltilmiş ürünle çalışırken ara sıra karıştırılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 – Kanalizasyona boşaltmayı
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

