GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)
GEN GAZ BETON ASTARI
Ürün tanımı:
Yüksek emiciliğe sahip gaz betonların kapiler boşluklarını doygun hale getirerek suyun ani
emilimini engeller. Üzerine uygulanan alçı sıvaların veya çimentolu sıvaların çatlamasını ve
mekanik mukavemet kaybetmesini engelleyen özel gaz beton astarıdır.
Ürünün Özellikleri:






Yüzeyde tozumayı önler.
Solvent içermez. Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
Uygulaması kolaydır.
Neme karşı dayanım sağlar.
Güçlü aderans sağlar.

Kullanım alanları ve özellikleri:








İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay GAZ BETON zemin uygulamalarında.
Kireçli sıva, alçı-sıva, tuğla, alçı kontraplak gibi malzemelerin astarlanmasında.
Seramik kaplamalarından önce, yapıştırıcı ürününün suyunu hızlı kaybetmesini
önlemede
Self leveling şap ve benzeri malzemelerin çalışma süresinin uzatılması ve hava
kabarcıklarını ortadan kaldırmasında.
Halı altı şaplarının tozumasını engellemede
Duvar kağıdı ve boya uygulamaları öncesinde.
Emici yüzeye sahip çimento esaslı yüzeylerin üzerine uygulanacak, kaplama
malzemelerinde çatlakların önlenmesi amacı ile.

Uygulama yüzeyi:
Gen Gaz Beton Astarı uygulanacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat
edilmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından
temizlenmelidir. Yüzeyde gevşek parçalar olmamalıdır.
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Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:
Malzeme uygulama öncesinde karıştırılarak olası çökmeler önlenmelidir. Malzeme fırça veya
rulo ile yüzeye homojen dağılım sağlayarak uygulanır. Gaz beton un gözenek emiciliğine bağlı
olarak, çok emici zeminlerde gerekirse iki kat uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve
hava sıcaklığının en az +5⁰C en çok +35⁰C olmasına dikkat edilmeli, nem oranının yüksek
olduğu yüzeylere(sauna, hamam vb.) uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında
karıştırma işlemi tekrarlanmalıdır. Etiket üzerindeki mevcut “Uygulama Bilgilerine” göre
uygulama yapılmalıdır.




Gen Gaz Beton Astarı sürüldükten 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi
zararlı etkenlerden korunmalıdır.
Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
Uygulama sonrasında üzerine uygulanacak kaplama malzemeleri için 24 saat
beklenmelidir

İnceltme oranı:
Kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz.
Kuruma Süresi:
Hava sıcaklığına ve nem oranına göre değişiklik gösterir. Dokunma Kuruma Süresi 1-2 saat,
Tam Kuruma Süresi; Min. 24 Saat.
Kaplama Gücü:
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,150-0,200 lt/ m² arasında olup,
kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
Depolama:
Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda
muhafaza edilmelidir.
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Ambalaj:
15 L’lik plastik kova ambalajda sunulur.
Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3: Serin yerde
muhafaza ediniz. S9: Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S26: Göz ile temasında suyla iyice
yıkayın ve doktora başvurunuz. S28: Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora
başvurunuz. S29: Kanalizasyona atmayınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız.
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