
Kullanim alani
Dis ve ic duvar yüzeylerinde mineralik ve dispersiyon bazli 
siva uygulamalarindan önce yapiskan özelligi ile birlikte ön 
hazirlik amacli, özellikle PROFIline Buntsteinputz ürününün 
altinda, kullanilabilir.

Reklendirme
Tam, renkli ve pastel boyalar ile karistirma sistemi ile 
renklendirebilinir. Isleme siva uygulamasi ile devam 
edilecekse, örnegin PROFIline Buntsteinputz, astar sivanin 
rengi son kat uygulamanin rengi ile benzer olmalidir. 

Uygulama yöntemi
Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile uygulayiniz. 
 
Püskürtme: 
Boyanin kivamini ayarlayiniz. Arac üreticisi talimatlarini 
dikkate aliniz. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile 
uygulayiniz.

Uygulama sekli
Yüzey profesyonelce hazırlanmalidir. Yüzeyin gereken islem 
yöntemine ve emici özelligine göre %5 su ile inceltilebilir. 

Uygulama önerileri
zz Olusan bekleme süreleri normaldir, gerekirse tamir 

edilen yerler nötürlenmeli ve yikanmalidir. Yüzeylerde 
olusabilen catlakliklar daima talimatlara uygun göre ele 
alinmalidir. Yeraltina giden sütun tabanlarda bölgeler 
suya dayanikli mineralik bir ürün ile isole edilmelidir.
zz Seffaf astar ile uygulandiginda kururken gözeneksiz ve 

parlayan yüzeylerin olusmasi önlenmelidir, cünkü bu 
durum diger tabakalarin yapisiciligini önleyebilir.
zz Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
zz Topaklanmalarin olusmamasi icin kullandiginiz yardimci 

arac ve islem yaptiginiz bölge islak olmalidir. Fırça kullan-
diginiz yerleri diger yerlerle tek bir yöne dogru 
birlestirin.
zz Ürün fazla inceltilirse özelliklerinde aksamalar olabilir.
zz Katlarin arasindaki kuruma süresi yeterli olmalidir.

Sarfiyat
Yaklaşık olarak 200-350 g/m² düz, hafif emici yüzeylerde 
her yeni uygulamadan sonra. Pürüzlü yüzeylerde daha 
fazla. Kesin sarfiyat miktarini tespit etmek icin kontrollü 
numune calismasi yapiniz. Sarfiyat miktari, yüzeyin 
yapisina ve uygulama yöntemine göre değişebilir. 

Inceltme ürünü
Maks. % 10 su ile. 

Uygulama sicakligi
İşlem ve kurutma sırasında nesne ve ortam sıcaklığı en az 
+ 5 °C olmalidir.

Kuruma süresi
+20° C, nem orani % 65: 
Yaklaşık 12 saat sonra tekrar islem görebilir 
Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde bu vakitler değişir.
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Son güncelleme tarihi: 12.11.2019
Dikkat:  Elinizdeki bu kisa kilavuz teknik bilgi bülteni yerine gecmemektedir, uygulamalar icin yönlendirme amaclidir. 


