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BAUPAK® BRÜT BETON VE GEÇİŞ ASTARI

 

Ürün Tanımı:  

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt 

beton ve geçiş astarıdır. 

Kullanım Alanları: 

Dış cephe ve iç mekanlarda çimento 

esaslı ve alçı sıva haçlarının brüt beton 

yüzeylerde aderansını artırmak için 

kullanılır. 

Tavan sıvaları için astar olarak, tavan 

asmolen üzerine sıva astarı olarak 

kullanılır. 

OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı 

sıva astarı olarak kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Pürüzsüz brüt beton yüzeyler 

üzerine, sıva uygulamaları için 

pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma 

mukavemetini artırır.  

 Alçı sıva ve çimento esaslı 

sıvaların hızlı su kaybını önler ve 

daha uzun çalışma süresi sağlar. 

 Yüzeydeki tozumayı önler. 

 Solvent içermez. Çevre dostudur. 

 

 

 

 

 

 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yapılacak yüzey ürünün 

yapışmasını engelleyecek toz, yağ, boya, 

pas ve varsa kalıp yağlarından 

temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar, 

hasarlı bölgeler ve çatlaklar uygulama 

yapılacak alanın özelliklerine göre seçilen 

BAUPAK TAMİR HARÇLARI ile tamir 

edilmelidir. Yüzeyin kürünü almış kuru ve 

sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 

15 kg’lık BRÜT BETON VE GEÇİŞ 

ASTARI kovası içerisine, 4,5-5 kg su ilave 

edilip düşük devirli karıştırıcı ile iyice 

karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile 

uygulanır. Uygulama tek kat olarak 

yapılır. Uygulama esnasında kovada 

bulunan malzeme aralıklarla 

karıştırılmalıdır.  

Brüt beton astarı üzerine sıva ve alçı 

uygulaması yapılması için yüzeyin 

tamamen kuruması beklenmelidir( en az 

24 saat).  
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Ambalaj: 

15 kg plastik bidon. 

Tüketim:  

200-250 gr/m² (uygulama yüzeyine göre 

değişkenlik gösterir) 

Depolama:  

Açılmamış ambalajında, direkt güneş 

ışığından ve dondan korunarak üretim 

tarihinden itibaren 12 aydır. Üretim tarihi 

ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 

Teknik Özellikler: 

Renk: Lila 

Yoğunluk: 1,50 ± 0,1 gr/cm³ 

Kuruma Süresi: 45-60 dk 

Su Oranı: % 30 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Uygulama sırasında ürün belli 

aralıklarla karıştırılmalıdır. 

 Islak ve nemli yüzeyler için uygun 

değildir. 

 Ürün su ile karıştırıldıktan sonra 3 

gün içerisinde kullanılmalıdır. 

 Hazırlanan ürün içerisine yabancı 

herhangi bir madde 

karıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 

 

 

 




