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Tanımı

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, brüt 

beton yüzey astar malzemesidir..

Uygulama Alanları

— İç ve dış mekanlarda,

— Yatay ve düşey yüzeylerde,

— Tavanlarda,

— Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton 

yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini 

artırıcı astar olarak kullanılır.

Özellikleri

— Pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde, sıva 

uygulamaları için pürüzlü bir yüzey oluşturarak 

yapışma mukavemetini arttırır.

— Çimento ve alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybını 

önler daha uzun süre boyunca, daha kolay 

işlenebilmesini sağlar.

— Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

— Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre 

sağlığına zarar vermez. 

Uygulama Talimatı

— Yüzeyin kürünü almış, kuru ve sağlam olmasına 

dikkat edilmelidir. 

— Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan (Yağ, 

kir, deterjan, sabun vb.) ve gevşek parçalardan 

arındırılmalıdır 

— Gerekiyorsa yüzey, TAMİRART ile düzeltilmeli, 

çatlaklar tamir edilmelidir.

— B-TONE, 12 kg’lık kova içerisine, 4-6 lt su ilave 

edilip iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile 

uygulanır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük 

devirli mikser ile yapılması önerilir.

— Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine 

uygulama yapılmamalıdır. 

— Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum

5°C-30°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

— Uygulanan B-TONE kuruduktan sonra, üzerine sıva 

uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir.

— 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

— 12 kg ve 25 kg plastik kova.

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

Genel Bilgiler

Görünüm Turuncu

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Yoğunluğu Yaklaşık 1,55 g/cm³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi 45-60 dakika

Uygulama Sonrası Bekleme Süresi Min. 24 saat

Tüketimi (Ortalama) 150-250 g/m² (tek kat için)

Uygulama Kalınlığı En az: 0,20 mm / En fazla: 0,40 mm
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