MİNERAL BRÜT BETON SIVA ASTARI
Akrilik reçine esaslı, aderans artırıcı mineral brüte beton sıva astarıdır. Yapışma
mukavemeti ve pürüzlendirme performansı yüksek bir malzemedir.
KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvar brüt beton yüzeylere alçı ve sıva
uygulamasından önce aderans artırıcı astar olarak kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek toz, kalıp yağı, boya vb. gibi yabancı maddelerden
arındırılmış olmalıdır.
Çatlak ve delikler tamir harçları ile onarılmalıdır.
UYGULAMA
Yüzey hazırlığı tamamlanmalı ve yüzeyin emiciliği tespit edilmelidir. Malzeme tekstürlü rulo
yardımı ile yüzeye uygulanır. Malzemenin karana tamamlanmasından sonra ortalama 24
saat geçmesi beklenir. Sonrasında sıva uygulamasına geçilebilir.
ÖNERİLER VE UYARILAR
Malzemenin uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +50C ile +350C arasında
olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Malzemenin performans sıcaklığı -200C ile +800C arasındadır.
Malzemenin tamamen kuruması için ortalama 24 saat beklenmelidir.
Aşırı nem olan yüzeylerde kullanılması önerilmemektedir.
Uygulanmış malzeme üzerine yabancı maddelerin yapışması engellenmelidir.
Malzeme dış ortam uygulamalarında kullanılmamalıdır.
Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT
12 kg.’lık plastik kova
DEPOLAMA
+50C ile +300C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak, orijinal ambalajında
depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler
üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığında üretim tarihinden
itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve
işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş
Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince
belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske vb. tüm iş güvenliği ekipmanlarının
uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir.
Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürün deri ve göz ile teması kesinlikle
önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman
geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi
gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Ayrıca ürünün
uygulanması, yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu
konudaki sorumluluk kullanıcıya aittir.

