P PRIMER CLEAR
AKRİLİK ESASLI ŞEFFAF ASTAR
68110

P PRIMER CLEAR, çimento, alçı ve kireç yüzeylere derinlemesine nüfuz edebilen, oldukça gelişmiş akrilik esaslı
bir astardır. Tekstürlü kaplamalar ve boyalar gibi son kat kaplamalara sağlam bir yüzey hazırlayarak, yapışma
özelliğini arttırır. P PRIMER CLEAR, kullanıma hazır bir ürün olup, kuruduğunda şeffaf bir görünüm kazanır.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon aşağıdaki
özelliklere sahiptir:
• Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
• Aderansı arttırır.
• Tozumayı durdurur.
• Boya tüketimini azaltır.
• Renk solmasını azaltır.
• Yüzey alkalisini azaltır.
• Uygulaması kolaydır.
• Nefes alma özelliğine sahiptir.

P PRIMER CLEAR, dış cephelerde kullanıma hazır
olup, iç mekanda, özellikle alçılı yüzeyler için 1/1 su
ile inceltilebilir. Uygulama, yüzey durumuna bağlı
olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo, fırça veya
püskürtme makinesiyle yapılabilir. Derinlemesine
nüfuzu sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak
uygulama yapılması tavsiye edilir. Optimum
yapışma için, üzerine gelecek kaplama kısa sürede
yapılmalıdır.

KULANIM ALANI
İç ve dış cephelerde, çimento ve alçı esaslı sıva,
monolit ve prefabrik beton, gazbeton ve benzeri
yüzeylerde kullanılır. Özellikle eski, çok emici veya
yanmış çimentolu yüzeyler üzerine kullanılması
tavsiye edilir. Tüm yüksek alkali yüzeylerde, beton,
briket ve çimentolu harçlar üzerine, sentetik reçine
esaslı kaplamaların altına, sabunlaşmayı (kimyasal
reaksiyonu) önlemek amacıyla kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan
her türlü toz, kir ve yabancı maddeler
temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres
içermediğinden, kabarmaların olmadığından
emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik
yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve
bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C ile
tamir edilmelidir.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
P PRIMER CLEAR, 15 Lt plastik bidon ambalajlarında
satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı,
aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz
bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay
boyunca saklanabilir.
Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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TEKNİK VERİLER
Ürün Akrilik esaslı şeffaf astar
Bağlayıcılar Akrilik kopolimer
Yoğunluk 1,02
Viskozite 90 KU
pH 8-8,5
İnceltme Gerektiğinde su ile
Uygulama Rulo, fırça veya püskürtme
Tüketim Yüzey durumuna bağlı olarak 80-120 ml/m2
Kuruma 1-2 saat
Renk Kuruduğunda, şeffaf
Ambalaj 15 Lt plastik bidon ambalajlar
Depolama Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr

Sayfa 2 / 2

V. 01.2010 - Terraco Teknik Departman

