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Handyprime, iç mekan duvarlarda kılcal gözenekleri doldurmak, alçı levha ile dolgu macunu arasındaki
görünüm farklılıklarını ortadan kaldırmak ve seviyelemek için geliştirilmiş astardır. Handyprime, özellikle tamirat
ve yoklamalarda ortaya çıkan görsel farklılıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Rulo ile uygulandığında,
yüzeye verdiği doku, boyanın verdiği dokunun aynısıdır. Handyprime, farklı ifadeyle, rulo ile uygulanarak
boyanacak yüzeye homojenlik kazandıran dolgu astarıdır. Handyprime, iç mekanlar için geliştirilmiş olup,
malzeme kuruduktan sonra üzeri boyanmalıdır.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Handyprime, akrilik esaslı, su bazlı olup, aşağıdaki
özelliklere sahiptir:
Emiciliği azaltır
Desen farklılıklarını ortadan kaldırır
Kolay uygulanır
Çabuk kurur
Çimentolu sıva üzerine de kullanılabilir
Gerektiğinde renklendirilebilir

Handyprime,
kullanılmadan
önce
iyice
karıştırılmalıdır. Gerekirse, malzeme %5 oranında
sulandırılabilir. Yüzeye yayma işlemi, 200 gr/m2
olacak şekilde rulo, fırça veya püskürtülerek yapılır.
Hemen arkasından, çelik mala ile malzeme
toplanarak, yüzey pürüzsüz hale getirilebilir. Katlar
arası kuruma için 30 dakika bekleyiniz.
Uygulama +5 C altında yapılmamalıdır.
Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

KULLANIM ALANI
Handyprime, iç mekanlar için geliştirilmiştir.
Tamirat, alçıpan birleşimleri, vida yerleri veya lokal
dolgu işlemlerinin yapıldığı yüzeydeki görsel
farklılıkları gidermek, zımparalama işlemi sonucu
yüzeyde oluşan pürüzleri doldurmak ve benzeri
hataları gidermek için boya öncesi dolgu astarı
olarak kullanılır. Tavanlarda düşük maliyetli
sonlama olarak kullanılabilir, ancak genel olarak
üzerinin boyanması tavsiye edilir.

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 INT ile tamir
edilmelidir.

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
başvurun.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Handyprime, 25 kg plastik kovalarda kullanıma
sunulmaktadır.
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda
depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle
saklanabilir. Daha erken 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 dolgulu astar
Bağlayıcılar Akrilik
Dolgular Hassas sınıflandırılmış ince dolgular
Pigmentler İnorganik oksit pigmentler
Kuruma Süresi Katlar arası 30 dakika, tam kuruma 24 saat
Yoğunluk 1,54
Renk Beyaz
Tüketim 150-250 gr/m2
Viskozite

8.000 cps

pH Değeri 8-8,5
Uygulama Yöntemi Rulo, püskürtme, fırça ve çelik mala
Ambalaj 25 kg plastik kovalar
Depolama 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

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
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