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İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması 
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

UNIVERSAL ASTARISONEM
®

Akrilik Emülsiyon Esaslı Konsantre Astar 

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf iç ve dış amaçlarla kullanılan universal bir astardır. 

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır, sıvaların su emiciliğini azaltır. 
Ayrıca  su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu  uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI:

Beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER:

Yoğunluğu (25°C, gr/ml) :  0,90-1,10

Kuruma Süresi (20° C) : Dokunma Kuruma : 2 saat

 : Tam Kuruma : 72 saat

pH ( 25° C) : 8-9

UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak tam kurumuş yüzeylerde, her türlü yağ, kir, kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki veya şaptaki kum taneleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir. 
Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır. ISONEM UNIVERSAL ASTAR 
kullanmadan önce homojen oluncaya kadar iyice karıştırılır ve hacmen 7 misli su ile inceltilir, fırça veya rulo ile yüzeye iyice yedirilir ve tek kat 
halinde uygulanır. Üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına astarın minimum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra geçilmelidir. 

ASTARLANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 100 – 300 gr/m2. 

AMBALAJ: 15 kg PE kova

DİKKAT EDİLECEK HUSULAR: Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5C ve en çok +30C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında 
uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.

GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay. 


