
Tan›m›:
Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton 
yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların 
uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma 
süresini arttıran kuartz taneli ekonomik sıva 
astarıdır.

Kullan›m Alanlar›: 
• ‹ç ve dış mekânlarda,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva 

harçlarının öncesinde aderans arttırıcı astar olarak,
• Alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket 

gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında,
• Tavan sıvaları öncesinde aderans arttırıcı astar 

olarak,
• Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan 

önce aderans arttırmak için kullanılır.           

Avantajlar›:
• Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle 

kullanılır.
• Ekonomiktir.
• Yüksek aderans sağlar.
• Çimento ve alçı esaslı sıvaların çalışma süresini 

ve işlenebilirliğini arttırır.
• Emici yüzeylere yapılacak olan çimento ve alçı 

esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcın 
hızlı su kaybını engeller.

• Neme karşı dayanım sağlar.
• Renklidir, uygulama kolaylığı sağlar.

Yüzeyin Haz›rlanmas›: 
• Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat  

edilmelidir.
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. 

Uygulama Bilgileri:
• 15 kg PRIMEX Brüt Beton ve Alç› Sıva Astarı’nı 

kovasının içerisinde üzerine 3 lt su ekleyerek 
seyreltiniz ve düşük devirli bir mikser ile homojen 
bir karışım elde edinceye kadar karıştırınız.

• Seyreltilmiş PRIMEX yüzeye tekstürlü rulo ile tek 
kat uygulanır.

• Uygulandıktan sonra 60 - 90 dakika arasında kurur. 
24 saat sonra üzerine çimento veya alçı esaslı 
sıvaların kaplamasına geçilebilir.

Tüketim:
150 - 250 g/m2 (Uygulama yüzeyinin emiciliğine ve 
pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

Dikkat: 
• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 

direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan 
kaçınınız.

• Çalışma esnasında kuartz agreganın dibe çökmemesi 
için belirli aralıklarla ürünü karıştırınız.

Ambalaj:
12 ve 15 kg’lık plastik kovalarda

Raf Ömrü:
Ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. 
Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı 
koruyunuz.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Gülkurusu - pembe renkli akrilik dispersiyon
Yoğunluk (Seyreltilmeden) : 1,50 ± 0,05 kg/lt
Su ile Seyreltme Oranı : 3 lt su / 15 kg ürün
Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +35°C arası
Kuruma Süresi : 60 - 90 dakika
Uygulama Kalınlığı : Minimum 0,15 mm / Maksimum 0,50 mm
Kürlenme Süresi : ~ 24 saat
Servis Sıcaklığı : -20°C / +80°C

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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