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Permolit Permoton Brüt Beton Astarı, brüt beton zeminlere uygulanacak alçı veya çimento esaslı sıvalardan 
önce yüzeyin aderansını artırmak amacıyla kullanılan yeşil renkli astardır.



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: Brüt beton zeminlere uygulanacak alçı veya çimento esaslı sıvalardan önce, yüzeyin aderansını arttırmak amacıyla kullanılan astardır.

Kullanım Alanı: Brüt betonların düşey ve yatay konumlarına aderansı arttırmak, emiciliği azaltmak ve çalışma süresini uzatmak için kullanılır.

Özellikleri: Brüt betonlara uygulanan, alçı ve çimento esaslı sıvalarda, ortaya çıkan kabarma, yapışmama gibi sorunların önüne geçer. Renkli olduğundan uygulandığı 
bölgeler kolayca anlaşılabilir. Brüt betonun emiciliğini azaltır, böylece çimento esaslı sıvaların çok miktarda ve hızlı şekilde su kaybını önleyerek daha sağlam zeminlerin 
oluşmasına destek olur.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Grenli astar.
Renk  : Yeşil 
Viskozite  : 125 ± 5 KU/25ºC
Yoğunluk  : 1,47 ± 0,02 gr/cm³
Katı Madde  : 66 ± 2 ( 120ºC 30 dak)
pH  : 8,5 ± 1
Sarfiyat Miktarı : Yüzeylerin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 4 – 6 m² /kg
    Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması 30 dak
(23ºC 50% HR)   Tam kuruma 24 saat
Parlama Noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli : 12 kg (8.1 L)

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma 
gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni dökülmüş yüzeyler en az 20 gün prizlenmesi 
için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik macunlarından biri ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda 
kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

İnceltme: İstenilen kıvama göre su ile en fazla %50’dir.

Uygulama: Astar uygulaması tekstürlü rulo ile tek kat olarak yapılmalıdır. Uygulama sırasında astar belli aralıklar ile karıştırılmalıdır. Sıva uygulamasına 24 saat sonra 
geçilmelidir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, en fazla 6 
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.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar ürünü inceltiniz.
Uygulama sırasında belirli aralıklar ile astarı hafif devirli karıştırıcı ile karıştırınız.

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.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız 
sorumluluk kabul etmemektedir.
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