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TANIM 
 Pamukkale® Binder 1/7 Konsantre Astar su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı bir konsantre astardır. 
 
ÖZELLİKLER 
 Pamukkale® Binder 1/7 Konsantre Astar, yüksek yapışma sağlar ve duvara iyi nüfuz eder. Alçı gibi
 tozuma karakterli yüzeylerde tozumayı azaltır ve boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlar. Boya ile duvar 
 arasında iyi bir film oluşturur. Duvarın emiciliğini azaltarak boyadan tasarruf sağlar. 
 
UYGULAMA ALANI 
 Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, sıvalı iç ve dış yüzeyler 
 gaz beton vb.çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk    : Şeffaf  
Katı madde (%, Hacimce) : 25±2 
Katı madde (%,Ağırlıkça) : 35±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 1,0±0,2 
Raf Ömrü   : Üretim tarihinden itibaren 5yıl (25°C). 

 
UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
 YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulama yapılacak yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. 
 

UYGULAMA KOŞULLARI : Camsı bir film oluşturacak kadar kalın uygulama yapılmamalıdır.
 Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile
 temizlenmelidir. 

  
 İNCELTME : Binder ‘in 7 katı kadar su ile inceltilerek uygulanabilir. 

 
 UYGULAMA METODU : Rulo veya fırça ile uygulama yapılabilir. 
 
 
 
KURUMA BİLGİLERİ 

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

20°C 1 sa 24sa 

 *Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.  
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SARFİYAT 
 Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 25 m²/L arası yer boyanabilir. Kesin
 sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
 
AMBALAJBİLGİLERİ 
 

  

BİNDER 1/7 KONSANTRE ASTAR 
 

15 L, 2,5 L, 0,75 L 
 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 
 
SERTİFİKALAR  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UYARI 
 Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgilerürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine 
 uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı 
 denetimimiz dışındabulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar 
 ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluktamamen 
 kendilerine aittir.  
 


