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TS EN 1504-2 standardına uygundur.

TANIM

TÜKETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİTE BELGELERİ

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

AMBALAJ

RAF ÖMRÜ

Akrilik kopolimer esaslı, dolgulu, iç ve dış cephe yüzeylerini 
sağlamlaştırmak amacıyla kullanılan astardır.

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda,
Çimento ve özellikle alçı esaslı iç ve dış cephe sıvalarda,
Isı yalıtım levha sıvama harçlarının üzerine dekoratif sıva harcı 
uygulamasından önce aderans arttırmak için kullanılır.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.
KOCAELİ KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 22 Köseler - Dilovası / KOCAELİ

0,1 kg/m2 (tek katta)

Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
İç ve dış cepheye doğrudan fırça, rulo veya püskürtme
metotlarından biriyle uygulanır.
Su ile inceltilme yapılabilir. (Maksimum %20 oranında)

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz.

15 litrelik plastik kova

Kullanıma hazır haldedir.
Uygulandığı bölgelerde dekoratif kaplama arasında güçlü bağlar 
oluşturur.
Güçlü yapışma gücüne sahiptir.
Yüksek kapatma gücüne sahip olup beyaz renktedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm
Uygulama sıcaklığı 
Kuruma süresi
Tam kuruma süresi
Yoğunluk
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı

Beyaz sıvı
(+5°C)-(+30°C)
1 saat
6 saat
1,50 ±0,04 g/ml
< 0,1 kg/m2.h0,5

≥ 2,0 N/mm2
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Kapiler su emme ve su geçirgenliği

İşleme derinliği

Yangına tepki sınıfı

Tehlikeli maddeler

< 0,1 kg/m2.h0,5

Sınıf I; <10 mm

A1

Uygundur.
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UYARI VE ÖNERİLER
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile
yıkanmalıdır.
Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin
etkisinden korunmalıdır.
Dekoratif kaplama yapmadan 1 gün önce tek kat uygulama 
yapmanız önerilir.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve 
yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve 
sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk 

değerlendirmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 

Emprenye uygulaması


