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Tanımı

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik 

üzeri seramik uygulamalarına uygun dolgulu astar 

malzemesidir.

 

Uygulama Alanları

— Seramik, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, 

plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, 

sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak 

kullanılır. 

— Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma 

uygun değildir.

Özellikleri

— Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik 

yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak 

yapışma mukavemetini arttırır.

— Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye 

tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye 

daha iyi tutunmasını sağlar. 

— Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

— Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre 

sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat 

edilmelidir. 

— Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan (Yağ, kir, 

deterjan, sabun vb.) arındırılmalıdır. 

— Gerekiyorsa yüzey, TAMİRART ile düzeltilmeli, 

çatlaklar tamir edilmelidir.

— KALEKİM DOLGULU ASTAR iyice karıştırıldıktan 

sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Herhangi bir katkı 

katılmamalıdır.

— Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde

2 kat uygulanmalıdır.

— Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine 

uygulama yapılmamalıdır. 

— Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C 

olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol 

su ile yıkanmalıdır.  

Uyarılar

— Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

— Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. 

Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilir.

 

Depolama

— Temiz ve kuru bir yerde, 5°C-35°C arasında, direk 

güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç 

ambalaj üst üste konarak depolanmalıdır.

Ambalaj

— 1 kg, 3 kg ve 5 kg plastik kova.

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

Genel Bilgiler

Görünüm Açık mavi sıvı

Yapısı Polimer dispersiyon esaslı

Yoğunluğu Yaklaşık 1,17 g/cm3

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi 45-60 dakika

Uygulama Sonrası Bekleme Süresi Maks. 48 saat

Tüketim (Ortalama) 100 g/m2 (tek kat için)

4506 KALEKİM DOLGULU ASTAR
Pürüzsüz Yüzey Astarı

Kalekim ––––––––––– Yüzey Hazırlık Malzemeleri

A+: Ürün uygulaması sebebiyle
iç mekanda oluşabilecek en düşük 
emisyon sınıfını simgelemektedir.
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