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DOĞAL YALITIM ASTARI

Akrilik kopolimer reçine esaslı , su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, her türlü zemine kolayca 

uygulanabilen, mavi renkli  doğal yalıtım  astarıdır.

Boyalı iç ve dıș mekanlarda, tutuculuğu azaltan yatay ve düșey zeminlerde tutuculuğu artırmak için DELFİN 

THERMOPROFF Doğal Yalıtım Sıvası- Șapı uygulanmadan önce kullanılmalıdır.

. Kullanıma hazırdır.

. Uygulanması çok kolay olup  akıșkan özelliği vardır. 

. Fırça, rulo vb. araçlarla uygulanabilir.

. Elastiktir.

. Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapıșma sağlar.

. Yüzeylerde nefes alma imkanı sağlar.

. Solvent içermez.

. Su bazlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Șekil :

Renk :

Yapıșma Mukavemeti :

Akıșkan

Mavi

12 kgf/cm2

Uygulama :

UYARI :

Kuruma Süresi: (20 C0 )

İlk kuruma :

Tam kuruma :

Sarfiyat :

Doğal yalıtım sıvası astarı; nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerine 

ürünün yapıșmasını engelleyecek her türlü yağ, kir, toz ve gevșek zemin temizlenmelidir. Doğal yalıtım sıvası 

astarı, özellikle kuru havalarda +5 C ile +35 C arasında uygulanmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava 

șartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat bekletildikten sonra üzerine uygulama 

yapılmalıdır.

Doğal ısı yalıtım sıvası astarı uygulama araçları suyla temizlenmelidir.

12 saat 

24 saat

Uygulanan yüzeyin; yapısına, pürüzlüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak ortalama düșeyde veya yatayda 1kg 

ile tek katta 5-7 m2 alan astarlanabilir. Verilen sarfiyatlar yaklașık değerler olup yüzeyin gözenek ve boșluk 

yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iș bitiminde belli olacaktır.
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Depolama :

Riziko Uyarıları  :

Güvenlik Uyarıları :

Ambalaj :

Nemden, dondan ve doğrudan güneș ıșığından koruyarak ; serin ve kuru ortamda saklanmıș orijinal ambala-

jında 1 yıl depolanabilir.

Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

- Çocukların eline geçmemelidir.

- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.

- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.

- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

- Yutulması halinde derhal doktora bașvurunuz

17 Kg.


