
 

 
                                                                                   TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 
TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI 

Polimer Dispersiyon Esaslı Dekoratif Kaplama Astarı 
 
KULLANIM ALANI  
Polimer dispersiyon esaslı, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce 

aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir. 

 
ÖZELLİKLERİ 

TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI öncesi, yüzey aderansının artırılmasında kullanılır. 

TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI’nın yüzeyinin sertleşmesi ve su emiciliğinin azaltılmasını sağlar. 

 
AVANTAJLARI 
Derinlemesine nüfus eder. 

Yüzeyin aderansını artırır. 

Yüksek performanslıdır. 

Su buharı geçirimlidir. 

Nemli yüzeylere uygulanabilir. 

Solvent içermez. 
 
UYGULAMA 
YÜZEY HAZIRLAMA 
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak 

her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından ve iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan 

arındırılmalıdır. 

 

UYGULAMA YÖNTEMİ 

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önceden nemlendirilir. TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI, 

karıştırıldıktan sonra uygun bir rulo ile uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için 

yaklaşık 4 saat sonra üzerine kağıt (maskeleme) bant yapıştırılır. Eğer TURUNCU PAKET® KAPLAMA 

ASTARI yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant yüzeyinde hiç toz olmamalıdır. 

 
TÜKETİM: 
Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,15-0,30 kg/m² 

 
 
 
 
 



TEKNİK DEĞERLER 

Renk Beyaz 

Kıvam Sıvı 

Katı Madde Oranı, % 57 

Yoğunluk, kg/lt 1,5 

Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm2 > 1,0 

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı, ºC +5 /+25 

Kullanım Sıcaklığı, ºC +5 /+30 
 
Yukarıdaki değerler +23 ºC ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük 

sıcaklıklar uzatır. 
 
AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 15 kg’lık plastik kovada ambalajlanır. 

• Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun 

depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. 

• Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta 

içerisinde kullanılmalıdır. 

 

UYARILAR 
• Uygulanacak zemin sıcaklığı 5 °C’nin altında ve 25 °C üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklık 

beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0 °C’nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır. 

• Üzerine TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI uygulanmadan önce TURUNCU PAKET® 

KAPLAMA ASTARI’nın kuruduğuna emin olunmalıdır. 

• TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI’na kesinlikle su ilave edilmemelidir. 

• Depolama alanı havalandırılmalıdır. 

• Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 

kullanılmalıdır. 

• Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, 

temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 

başvurulmalıdır.  

• Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. 

• Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 

UYGUNLUK BELGESİ             

                                  TS 13744/ Mart 2017 
 

 
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve 

uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.  

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

 

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr 
 

http://www.entegreharc.com.tr/
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