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Quick Guide

Son güncelleme tarihi: 11.11.2019
Dikkat:  Elinizdeki bu kisa kilavuz teknik bilgi bülteni yerine gecmemektedir, uygulamalar icin yönlendirme amaclidir. 

Kullanim alani
Cam tekstil, ağır kumaş duvar kagitlari ve vlies yenileme 
duvar kağıtlarıni yapıştırmak için kullanıma hazır 
dispersiyon tutkal. P II ve P III harc grubu ve sıva, P IV 
grubu harc ve alçı sıva, beton ve lif çimento panolari, 
alçıpan gibi ve tekrar islem görecek eski mat dispersiyon 
bazli tüm iç alan yüzeyler için uygundur. 

Uygulama yöntemi
Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile uygulayiniz. 
 
Havasız püskürtme: 
Meme açısı: 60 °, Meme ölcüsü: 0,017 - 0,023 “, 
basınc: 160 - 200 bar 
Arac üreticisinin bilgilerini dikkate alıniz.

Uygulama sekli
Yüzey profesyonelce hazırlanmalidir. 
 
Duvara yapıştırma tekniği:  
Tutkalı, tasarıma bagli olarak uygun bir miktarda 1 – 2 serit 
genişliğinde yüzeye eşit ve cabukca uygulayıniz. Püskürtme 
sistemi ile yüzeye uygulandigi taktirde, eşit bir dağılım ve 
tutkal miktari sağlamak için tutkali tekrar rulo ile dagitiniz. 
Kesilmiş duvar kagidini bir seferde ıslak yapıştırıcıya yerleş-
tiriniz ve uygun araçlarla kabarmalar olusmayacak sekilde 
duvara bastırıniz.

Uygulama önerileri
zz Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
zz Nesne ve duvara en uygun tutkal miktarını islemin 

gerceklesecegi yerde belirleyiniz.
zz Tutkal artıklarını derhal temiz ve nemli bir bezle temiz-

leyiniz.
zz Duvar kağıdı ve döşeme üreticisinin işlem talimatlarını 

dikkate aliniz . Bakınız: BFS-Merkblatt No. 10: İç sıva 
üzerinde boya, badana ve tutkal uygulamalar
zz Alçı pano endüstrisi tarafından ön görülen alçı dolgu 

malzemeleri, neme karşı özel bir duyarlılığa sahip 
olabilir. Federal Alçı Sanayi Birliği broşürlerinin “alci 
pano uygulamalari” broşürünü dikkate alınız.

Sarfiyat
Yaklaşık 150 – 300 g/m² Yapıştırılacak malzemenin türüne 
ve yüzeyin yapısına bağlıdir. Kesin sarfiyat miktarini tespit 
etmek icin kontrollü numune calismasi yapiniz. 

Inceltme ürünü
Maks. % 2 su ile. 

Uygulama sicakligi
İşlem ve kurutma sırasında nesne ve ortam sıcaklığı en az 
+10 ° C olmalidir .

Kuruma süresi
+20° C, nem orani % 65: 
Yaklaşık 12 saat sonra tekrar islem görebilir 
Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde bu vakitler değişir.

+10°C


