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Ürün Adı

:

DEKORATİF SIVA ASTARI

Tanımı

:

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renk dekoratif sıva astarıdır.

Kullanım Alanları

:

Dıș ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmıș veya boyanmamıș dıș ve iç cephe
yüzeyler üzerine dekoratif kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

Özellikler

:

Yüksek aderans gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyi ile dekoratif kaplama arasında özel bir tutunma olușturur
Eski yüzeylerdeki kir ve lekelerin dekoratif kaplamanın üzerine çıkmasını engeller. Yüksek kapatma gücüne
sahip olup beyaz renktedir. Uygulanmıș yüzeyi sertleștirdiği gibi su emiciliğinide azaltır.

Uygulama

:

Uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmıș ve kuru olmalıdır İç veya dıș cephe daha önce solvent
esaslı bir boya ile kaplanmıș ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabaka alınmalıdır.
Delfin Dekoratif Sıva Astarı iç veya dıș cepheye doğrudan fırça, rulo veya püskürtme metotlarından biriyle
uygulanır. Uygulamadan önce karıștırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında
olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneș gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız
Dekoratif kaplama yapmadan 1 gün önce tek kat uygulama yapmanız önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
İnceltme

:

Temiz su ile %10-15 oranında inceltilebilir.

İlk Kuruma

:

1 saat

Son Kuruma

:

24 saat

Sarfiyat

:

Tek katta 200-250 gr/m2 sarfiyatındadır. Belirtilen sarfiyat miktarının yüzey ve uygulama șartlarına göre
farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Depolama

:

Açılmamıș ambalajında, serin yerde, direk güneș ıșığı ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

:

20 Kg.

Kuruma Süreci(20 C˚)
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Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora bașvurunuz.
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