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Permolit Permoten Saten Alçı Astarı, emiciliği yüksek, tozuma karakterli yüzeylere derinlemesine nüfuz 
ederek üzerindeki serbest maddeleri yüzeye bağlar ve son kat boya için uygun zemin haline getirir. Alçı, 

saten alçı, alçıpan, gaz beton, kireçli, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli plastik boyalı yüzeyler ve kalitesiz sıva 
gibi çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.
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Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, kullanıma hazır alçı astarı.

Kullanım Alanı: Alçı, saten alçı, alçıpan, gaz beton, kireçli, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli plastik boyalı yüzeyler ve kalitesiz sıva gibi çok emici ve tozuma karakterli 
yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri: Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Boya sarfiyatını düşürür. Son kat boyanın kuruma süresini düzenler. 
Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Emiciliği yüksek, tozuma karakterli yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek 
üzerindeki serbest maddeleri yüzeye bağlar ve son kat boya için uygun zemin haline getirir. Boyanın performansını artırır.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Düz görünümlü, şeffaf.
Renk  : Renksiz
Viskozite  : 25 ± 5 KU
Yoğunluk  : 1,0 ± 0,02 gr/cm³
Katı Madde  : 4 ±1 ( 120ºC 30 dak)
pH  : 8,5 ± 1
Sarfiyat Miktarı : Yüzeyin durumuna bağlı olmak üzere, 8 – 14 m²/L
    Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması  30 dak
(23ºC 50% HR)   Tam kuruma  24 saat
      Son kat boya uygulaması 6-8 Saat
Parlama Noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli : 15L, 4L

Yüzey Hazırlama

Yeni alçı veya macun çekilmiş yüzeyler: Yüzeyler kir, toz, yağ ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki seviye farklılıkları 
giderilmeli. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeylerde bulunan tozlar nemli bir bez veya nemli yumuşak bir fırça ile tozdan arındırılmalı ve kuru 
olmalıdır.

Eski boyalı çok emici yüzeyler: Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları binder ile astarlandıktan 
sonra Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik Macun ile macunlanarak düzeltilmelidir.

İnceltme: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

Uygulama: Astarlama işlemi fırça veya rulo ile tarama yapmadan yüzeye tatbik edilmelidir. Yüzeylerde camımsı bir film tabakası oluşmamalıdır.

Yüzeyde camsı film tabakası oluşmuşsa, kesinlikle yüzeydeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir. (zımpara, raspalama..) Aksi halde son kat boyada; soyulma, 
çatlama, rulo izi, örtücülük problemi ile karşılaşılacaktır. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir. Son kat boya uygulamasına en erken 6 saat 
sonra geçilmelidir.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L’lik 
ambalajlarda en fazla 5, 4 L’lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar
Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız. 
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
Alçı uygulamasında alçının yavaşça kurumasını sağlayınız, aksi halde alçı yüzeylerde aşırı gevşek bir tabaka oluşur, kazınmadan sağlam bir astarlama yapılamaz.

Önlem İfadeleri
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
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