
AKRİKOR
SİLİKONLU ASTAR

Ürünün Pazara Sunumu

Kullanım Alanları

Özellikleri

Ambalaj   4 L, 12.5 L

Renk Renksiz, şeffaf

Sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla ve betopan vb. yapı elemanlarında son kat boya performansını tamamlamak, 
yapışmayı maksimize etmek ve üst kat sarfiyatını azaltmak amacıyla kullanılır.

Güçlü bağlayıcı özelliği ve dolgusuz mikronize tanecik yapısı nedeni ile yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek serbest 
tanecikleri bağlar ve uygulama yapılacak son kat için sağlam, emiciliği azalmış yapışma gücü artmış bir alt yüzey oluşturur. 
Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini önemli ölçüde azaltır. Özellikle dış cephe boyaların altına 
uygulanması için geliştirilmiştir. İsteğe bağlı olarak iç mekanlarda da kullanilabilir. 

Yüzey Hazırlama

                    Yüzeyde bulunan serbest toz, kir fırça ile temizlenmelidir. Yüzeyde kalıp ayırıcılar, yağ vb. kalıntılar 
var ise kimyasal yıkama ile temizlenmeli ve durulanmalıdır. Yüzeyde sıva bozuklukları macun ile doldurulmalı ve çok düzgün 
yüzey elde edilmek isteniyorsa sıvalı yüzey raspalanmalıdır. Tüm yüzeye macun uygulanabilir. Macun kuruduktan sonra hafif 
zımparalanmalı, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Bu işlemlerden sonra 
AKRİKOR SİLİKONLU ASTAR yüzeyde film oluşturmasına izin verilmeden yüzeye uygulanmalıdır.

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm   Şeffaf, renksiz
Kimyasal yapısı   Silikon modifiye Akrilik kopolimer
Tüketim (Pratik)   Tek kat için 0.030 - 0.050 Lt/m²
Önerilen uygulama katı               Film oluşturmayacak şekilde çok ince 1 kat
Kalıcı madde                            (% ağırlıkça) 6 – 8
Son kat boya uygulaması  Üzerine son kat boya uygulaması için 12 saat beklenmesi önerilir.

SU BAZLI

Yeni boyanacak yüzeyler

               Yüzeyde bulunan gevşek, kabarmış boyalar kazınarak temizlenmeli, yüzeydeki seviye bozuklukları macun ile 
doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Tüm yüzeyden hafif bir zımpara veya tel fırça ile geçilmeli ve serbest tozlar yüzeyden alınmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler
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Uygulama

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

•  Kullanmadan önce astar, kutu içinde karıştırılmalıdır.
• +5°C’nin altındaki, +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulamanın çok ince yapılmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film oluşturulmamalıdır. Eğer film tabakası oluşursa ince         
zımpara ile üzerinden geçilmelidir. 
• Uygulama yapılan yerlerde kat binmeleri olmamasına dikkat edilmelidir.
• Depolama ömrü 1 yıldır.
• İnceltmeden kullanılmalıdır.
• Yeni yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.  
• Yüzeydeki çatlaklar 1 mm’den daha geniş ise donatı filesi ile takviyeli tamirat gerekebilir.

Depo koşulları

Uygulama araçlarının temizliği

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Direkt güneş ışığı almayan, 0°C’nin altında, 35°C’nin üstünde olmayan, korunmalı ortamlarda 1 yıl depolanabilir.

AKRİKOR
SİLİKONLU ASTAR

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

“DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL” de belirtilen VOC 
(Uçucu Organik Kimyasallar) limitlerine uygundur.
Boya içeriğinde CIT/MIT, 15ppm’in altındadır.
Carbendazim ve türevlerini içermez.
Free-formaldehyde içermez.
APEO içermez.
Azo-Pigmentleri içermez. 
Etilen-Glikol ve türevlerini içermez.
Daha detaylı bilgi için lütfen iletişim 
adreslerimizden bize ulaşınız.

S2  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve 
 doktora başvurun.
S28  Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29       Kanalizasyona boşaltmayın.
S46       Yutulması halinde hemen doktora başvurun, 
             kabı veya etiketi gösterin.

Uyarılar

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler 
uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa 
çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli 
durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
Talep edildiğinde detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu 
bulunabilir.

Diğer Uyarılar

Güvenlik uyarıları

Önerilen Uygulama Araçları  Dış Cephe Rulosu, Fırça veya Pistole.
İnceltme oranı İnceltme gerektirmez, uygulamaya hazır haldedir.
Önerilen son katlar Tüm su bazlı dış cephe ve boya kaplamaları. 
Uygulama Uygulamanın çok ince kat halinde yapılması ve kestirme yerlerinde üst üste binme yapmaması ve yüzeyde film 
oluşturmaması çok önemlidir. Aksi halde üzerine uygulanacak son kat boyada yapışma zayıflığı ve çatlamalar görülür. Uygulama 
sırasında şeffaf olması nedeni ile nereye uygulandığının karışmaması ve uygulama yapılan yerlere tekrar uygulama yapılmaması için 
istenirse son kat su bazlı boyalardan max. %1 kadar ilave edilerek astarlama yapılabilir. Son kat boyanın fazla katılması şeffaf astarın 
işlevini yapmamasına neden olur. Bu nedenle fazla boya katmamaya özen gösterilmelidir. Akrikor Silikonlu Astar uygulamasından 
en az 12 saat sonra üzerine su bazlı son kat boya ve kaplamalar kullanılabilir. Özellikle Akrikor Silikonlu Flat ve Akrikor Silikonlu Grenli 
önerilir.

Su bazlı Astar uygulamaları için henüz yayınlanmış 
bir Türk Standardı (TS) bulunmamaktadır. 
Marshall kalitesi ve hizmet anlayışı ile tüketiminize 
sunulmaktadır. 

Rayiç Poz No: 04.472/1
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