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Seramik Üstü Astar 
 

Akrilik emülsiyon esaslı, seramik üzerine seramik kaplama uygulamasından önce 
aderansı arttırmak için uygulanan ve yüksek yapışma gücüne sahip astardır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Seramik, camsı, mozaik veya ahşap yüzeyler üzerine, aderansı arttırmak veya 
yüzeyin emiciliğini azaltmak için kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Kullanıma hazırdır, kolay ve hızlı uygulanır. 
• Kokusuzdur, iç mekanlarda güvenle kullanılır. 
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. 
• Çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulanarak, harcın hızlı su kaybını engeller. 
• Neme karşı yüksek dayanıma sahiptir. 
• İçerdiği özel polimerler sayesinde yüksek su geçirimsizlik özelliğine sahiptir. 
 

Uygulama 
 

• Uygulama yapılacak yüzey, sağlam, her türlü kir, yağ, toz ve dondan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. 
• Yüzeyde oynak ve zayıf parçalar, çimento şerbeti, göllenmiş su, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer 
kirleticiler bulunmamalıdır. 
• Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar ile temizlenmeli ve uygun hale getirilmelidir.  
• Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında en az 3 
dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırınız. Yabancı madde ilave etmeyiniz. 
• Yüzeye bir fırça veya rulo yardımı ile tek kat uygulanır. Farklı uygulamalar için ön deneme yapılması tavsiye edilir. 
Birkaç kat uygulama yapılacak ise katlar arası minimum 1 saat, son kat uygulaması için minimum 3 saat 
beklenmelidir. 
• Tek başına su yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır, inceltilmeden kullanınız. Kullanmadan önce iyice karıştırarak homojen hale gelmesini sağlayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Kuruma Süresi: 3 - 5 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 6 - 8 m² alan tek kat astarlanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

1,00 / 3,00 / 12,00 kg 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.  
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 


