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DOLGULU DÖNÜŞÜM ASTARI

 

Ürün Tanımı:  

Akrilik emülsiyon esaslı, iyi yapışma ve 

kapatma özelliğine sahip, örtücü iç cephe 

astarı. 

Kullanım Alanları: 

İç cephelerde; 

 Daha önce su veya solvent bazlı 

bir boyayla boyanmış kendini 

taşıyabilen yüzeylerde 

 Mineral yüzeylerde 

 Brüt beton yüzeylerde 

 Her cins sıvalı yüzeylerde, astar 

olarak kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Su bazlıdır. 

 Kokusuzdur 

 Örtücülüğü yüksektir. 

 Sonkat boya ile yüzey arasında 

köprü vazifesi görerek boyanın 

yüzeye daha iyi yapışmasını 

sağlar. 

 Solvent bazlı boyalardan su bazlı 

boya geçişlerde boyanın tutunması 

için sağlam bir zemin hazırlar ve 

örtücülüğü artırır.  

 

 

 

 

 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yüzeyi aşırı toz, yağ, kür 

malzemesi, deterjan gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş ve kuru 

olmalıdır. Sentetik boyalı yüzeylerden su 

bazlı sisteme geçiş yapmadan önce 

yüzeyin zımpara ile matlaştırılması 

gerekmektedir. Zımpara işleminde oluşan 

toz yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

BAUPAK DOLGULU DÖNÜŞÜM ASTARI 

%10-15 su ile inceltilerek yüzeye tek kat 

halinde fırça veya rulo ile uygulanır. İki 

kat uygulama gerektiren durumlarda 

katlar arası 12 saat beklenmelidir. 

Ambalaj: 

3,5 ve 15 kg plastik kova. 

Tüketim:  

Tek kat uygulamalarda 80-120 gr/m2 

Depolama:  

Açılmamış ambalajında, direkt güneş 

ışığından ve dondan korunarak üretim 

tarihinden itibaren 12 aydır. Üretim tarihi 

ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 
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Teknik Özellikler: 

Renk: Beyaz  

Yoğunluk: 1,46 ±0,03 gr/cm³ 

İlk Kuruma Süresi: 1-2 saat 

Boya Uygulama Süresi: 6 saat (solvent 

bazlı yüzeylerde uygulamalarda 24 

saattir.) 

Tüketim: Tek kat uygulamada 80-120 

gr/m2 – 35 m2 / 3,5 kg 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Son kat boya uygulama öncesinde 

kuruma sürelerine uyulmalıdır. 

 Hazırlanan ürünün içerisine 

yabancı herhangi bir madde 

karıştırılmamalıdır. 

 Islak ve nemli yüzeyler için uygun 

değildir. 

 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. 

 

 

 

 




