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Tek Bileşenli Poliüretan Astar Malzemesi 
 
Tanım                                                                                       
Tek bileşenli, derine nüfuz eden, solvent bazlı 
poliüretan astar malzemesidir.  
 
Kullanım Yeri  
Poliüretan su izolasyon malzemesi ve poliüretan derz 
dolgu malzemeleri uygulamalarından önce, beton, hafif 
beton, çimento esaslı sıva, ahşap vb. yüzeylerde astar 
olarak kullanılmaktadır. 
 
 Ürün Özellikleri             
*Kolay uygulanır (rulo veya havasız sprey ile). 
*Emici yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar. 
*Çabuk kurur. 
*Yüzey hareketlerini takip etmek için yeterli esnekliği 
sağlar. 
*Su birikintilerine ve donmaya dayanıklıdır. 
*Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekelere 
karşı kimyasal direnç sağlar.   
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı 
Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, izolasyon 
malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek her türlü kirden ve gevşek malzemeden 
arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem 
içeriği %5’i geçmemelidir. Yeni binalar en az 28 gün 
boyunca kurumaya bırakılmalıdır.  
 
Uygulama Yöntemi    
En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme 
sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. 
Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına neden 
olurken, yüksek sıcaklıklar ise kuruma süresini 
hızlandırır. Yüksek nem oranı, isin sonunu etkileyebilir. 

Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımı ile eile 
PUR 710 kullanılarak tamamen kaplanmalıdır. Büyük 
yüzeylerde, havasız sprey de kullanılabilir. 2–3 saat 
sonra (en geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz 
yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon 
kaplaması veya poliüretan derz dolgusu 
uygulanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sarfiyat 
Tek kat halinde 0,15-0,20 kg/m

2
 seklinde 

uygulanmalıdır. Uygulama, rulo ve havasız sprey ile 
düz bir yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, 
ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere 
bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir.       
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar        

*eile PUR 710 ile yapılacak uygulamada zemin ve 
ortam sıcaklığı +5 

0
C ile +35 

0
C aralığında olmalıdır. 

*uygulanacak zemin nem içeriği max. % 5 olmalıdır. 
*Uygulama yüzeyinin su ile yıkanmaması 
gerekmektedir. 
* Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına 
uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.   

*eile PUR 710 solvent içermektedir. Yanıcıdır, ateş 
kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.  
 
Teknik Özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda bildirilen değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. 

şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. 

Ambalaj      
5 lt lik teneke ambalajlarda  
 
Depolama     
Orijinal kendi ambalajında, +5 

0
C ile +30 

0
C aralığında, 

nem ve güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.  
 
Raf Ömrü  
Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 9 ay’ dır. 

Malzemenin yapısı: Poliüretan pre-polimer, solvent 

bazlıdır.                                                                                                

Su basıncına karsı direnç     : Sızıntısız                                        

Beton yüzeye yapışma         : ≥ 2 N/mm
2                                 

Yapışmaya başlama süresi  :2-3 saat                                                  

Hafif kullanım                          : 12 saat                                             

Kesin kullanıma geçiş süresi : 4 gün 

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.  ŞUBAT 2015 

                                                    

 


