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Akrilik Esaslı Emici Yüzeylerde Kondisyon Arttırıcı 

Astar  

 

Tanım 

Gazbeton, alçı sıva, çimento-kireç karışımlı sıva gibi 

porozitesi yüksek yüzeyler için akrilik esaslı astar 

malzemesidir.  
                                                                                           

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 04.503/2 

Kullanım Alanları                                                                    

*İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay zemin 

uygulamalarında.                                                             

*Kireçli sıva, alçı-sıva, gaz beton, tuğla, alçı kartonplak 

gibi malzemelerin astarlanmasında.                                       

*Seramik kaplamalarından önce, yapıştırıcı ürününün 

suyunu hızlı kaybetmesini önlemede                                        

*Self leveling şap ve benzeri malzemelerin çalışma 

süresinin uzatılması ve hava kabarcıklarını ortadan 

kaldırmasında.                                                                  

*Halı altı şaplarının tozumasını engellemede                            

*Duvar kağıdı ve boya uygulamaları öncesinde.                       

*Emici yüzeye sahip çimento esaslı yüzeylerin üzerine 

uygulanacak, kaplama malzemelerinde çatlakların 

önlenmesi amacı ile. 

Ürünün Özellikleri                                                    

*Yüzeyde tozumayı önler.                                          

*Solvent içermez.Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.                                                                              

*Uygulaması kolaydır.                                                              

*Neme karşı dayanım sağlar.                                                         

*Güçlü aderans sağlar. 

Uygulama Prosedürü 

Yüzey Hazırlığı                                                                    

eile ASTAR E uygulanacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, 

tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey 

aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve 

parafin kalıntılarından temizlenmelidir. Yüzeyde 

gevşek parçalar olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Uygulama yöntemi                                                    

Malzeme uygulama öncesinde karıştırılarak olası 

çökmeler önlenmelidir. Malzeme fırça veya rulo ile 

yüzeye homojen dağılım sağlayarak uygulanır. Gaz 

beton gibi çok emici zeminlerde gerekirse iki kat 

uygulanmalıdır 

Sarfiyat                                                                      

Ortalama 0,100-0,200 lt/ m² (Yüzey emiciliği ve 

pürüzlülüğü sarfiyat miktarını değiştirir.) 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                 

*eile ASTAR E uygulaması +5 °C +30 °C sıcaklık 

aralığında yapılmalıdır.                                                                  

*Ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen sıcaklık aralığı 

dışında ise uygulama yapılmamalıdır.                     

*Uygulama sonrasında üzerine uygulanacak kaplama 

malzemeleri için 24 saat beklenmelidir 

Aletlerin Temizlenmesi                                        

Uygulamada kullanılan fırça veya rulo, su ile 

temizlenmelidir.                                                                

Teknik Özellikler 

 

 

 

 

Ambalaj: 30 kg’ lık plastik bidonlarda                       

Depolama:  Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve 

kuru ortamda + 5 
0
C -+35

0
C üstünde direkt güneş 

ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.                                                                                                                              

Raf Ömrü:   Belirtilen depolama koşullarında ve 

açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 

aydır.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze 

temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                          

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                           

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  AĞUSTOS 2014 

                                                    

 

Malzemenin yapısı               :Akrilik Emülsiyon Esaslı Likit 

Astar                                                                                             

Renk:                                        : Beyaz ( kuru hali şeffaf)                                                     

Yoğunluk                                 :0,95-1,05 gr/cm3                                             

Kuruma Süresi                       :2 saat (20 C)                                            

Uygulama Sıcaklığı                :+5 C +30 C                                            

Üzerine Uygulama Süresi    :24 saat (20 C) 


