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35Kalekim ––––––––––– Yapıştırıcılar

1240 PRATICER
Sprey Yapıştırıcı

Tanımı

Emülsiyon polimer (akrilik) esaslı, yüksek 

performanslı, kullanıma hazır sprey yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

— İç mekanda maksimum 20x20 cm ebatlı seramik, 

doğal taş, granit ve cam mozaiklerin duvara 

yapıştırılmasında,

— Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırılmasında,

— Alçıpanel, alçı sıva ve boyalı yüzeyler üzerine 

seramik uygulamalarında,

— Küçük ebatlı ayna ve dekoratif metal malzemelerin 

duvara yapıştırılmasında.

Özellikleri

— Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalışma imkanı 

tanır.

— Bina hareketlerinden kaynaklanan yüzey 

gerilimlerine dayanıklıdır.

— 1 saat sonra derz dolgu işlemine olanak sağlar.

 

Uygulama Talimatı

— Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan 

arındırılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam 

olmasına dikkat edilmelidir.

— Yüzey sıcaklığı en az 15ºC olmalı ve nem oranı 

%4,5 altında tutulmalıdır.

—  Yapısı gereği tozlu olan yüzeyler KALEKİM 

ASTAR ile astarlanmalı, varsa yüzeydeki bozukluklar 

TAMİRART ile düzeltilmelidir.

— Uygulamaya başlamadan önce yapıştırıcının temas 

etmesinin istenmediği yerler koruyucu bant, örtü vs. ile 

korunmalıdır.

— Oda sıcaklığında bekletilen yapıştırıcı uygulamadan 

önce çalkalanmalıdır. 

— Tüpün üzerindeki mavi güvenlik şeridi çıkarılmalıdır. 

Tüp dik konumda tutularak yüzeye 50-60 cm uzaklıktan 

sıkılmalıdır.

— Sağlıklı bir yapışma elde etmek için yapıştırıcı 

yüzeyde boş alan kalmayacak şekilde sıkılmalı ancak 

aşırı miktarda püskürtmekten kaçınılmalıdır.

— Yapıştırma işleminden önce yapıştırıcı ele 

bulaşmayacak şekilde dokunma kurumasını 

tamamlamalıdır. Normal şartlarda kuruma süresi 10-45 

dakika arasıdır.

— Seramikler kuvvet uygulanarak yüzeye 

yapıştırılmalıdır. Dikey uygulamalarda tam yapışma 2 

saat sonra gerçekleşir.

— Yapıştırma uygulamasından 1 saat sonra derz dolgu 

işlemine geçilebilir. 

— Yapıştırıcı kürünü almadan önce nemli bir bez ile 

yüzeyden temizlenebilir ancak kürlenmiş yapıştırıcı 

alkol ile temizlenebilir. 

— Uygulama sonrası sprey tabancasındaki 

yapıştırıcı kalıntıları bir sonraki uygulamada tekrar 

kullanılabilmesi için temizlenmelidir.

Uyarılar

— Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.  

— Direkt güneş ışığından ve 50°C üzerinde 

depolamaktan sakınınız. Şişeyi delmeyiniz ve ateşe 

yaklaştırmayınız.

— Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. 

— Yeteri kadar havalandırılamayan ortamlarda maske 

kullanınız. Buharını solumayınız. 

— Göze teması halinde temiz su ile yıkayıp doktora 

başvurunuz. Donmaktan koruyunuz.

Depolama

— 5°C-23°C arasında, direkt güneş ışığına maruz 

kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

Ambalaj

— 650 g tüp.

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm Beyaz renkli köpük

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 48 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+18°C) - (+37°C)

Derz Doldurma Süresi 1 saat sonra

Tüketim 4-5 m²/tüp

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Güvenlik Bilgi Formu’na bakınız.
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