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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 
Her türlü PVC kaplama, muşamba, püsküllü duvar ve yer karoları, halıların montajı için genel amaçlı akrilik yapıştırıcı 
 
UYGUN OLDUĞU YERLER: 

• PVC döşeme ve karo 
• Muşamba 
• Saf PVC döşeme 
• Poliüretan sırt üzerine püsküllü duvar kaplamaları 
• PVC destekli veya PVC desteksiz mantar duvar kaplaması 
• Termal ve akustik emici duvar kaplaması 
• Linolyum 
• Her türlü destekli halı 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

+ Güçlü tutuş 
+ Yüksek ilk tutuş 
+ Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler) 
+ Genel amaçlı kullanım 

 
YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 parçalı epoksi 
yapıştırıcı EPOXY ECO kullanılarak kapatılmalıdır. Yüzey maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; 
Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde çimento esaslı otomatik tesviye şapı kullanmanızı öneririz. Tesviye 
işlemini daha da iyileştirmek için VISOLYN ST100 ürünümüzü tesviye şapına %10 ilave olarak kullanmanızı da öneririz. 
Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC sızdırmazlık maddemizi kullanmanızı öneririz. 
 
MALZEMELERİN HAZIRLANMASI 
Kuruluma başlamadan önce, malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi için çalışmaya başlamadan önce bir gün boyunca 
sahada bırakılmasını öneririz. Ürünü üreticinin önerdiği montaj sıcaklığına uygun olarak uygulayın. Gevşemesine izin 
vermek ve kırışmayı azaltmak için ürünü dikkatlice ambalajından çıkarın veya açın. 
 
ÜRÜN HAZIRLAMA 
Ürün kullanıma hazırdır. 
 
ÜRÜN UYGULAMASI 
Yapıştırıcı, bir rulo veya 2 numara dişli bir spatula kullanılarak bir kat halinde uygulanabilir. 
RULO ile - Yaklaşık 10/15m2'yi kaplamak için kısa tüylü bir rulo kullanarak macunu doğrudan duvara uygulayın. Duvar 
kaplamasını veya döşemeyi üreticinin talimatlarına göre uygulayın. 
SPATULA ile - Seyreltilmemiş ürünü doğrudan kaplanacak yüzeye 2 numara dişli bir spatula kullanarak yayın. 
Ardından malzemeyi üreticinin talimatlarına uygun olarak uygulayın. 
 
SARFİYAT 
250-350 g/m2 

 
TEMİZLEME 
Fazla ürünü nemli bir bez kullanarak dikişlerden çıkarmanızı öneririz. 
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TAVSİYE 
• Harici kurulumlar için kullanmayın ( ADHESIVA 2P / G kullanın) 
• Sıcaklığın 3°C’nin altında olduğu yerlerde kullanmayın 
• Nemli yüzeylerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayın 
• Emici olmayan yüzeyleri gözenekli olacak şekilde işleyin. 

 
AMBALAJLAMA 
ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADET 
20043 700 g Küçük Kova 24 
20044-N 6 kg Kova 1 
20045-N 13 kg Kova 1 
20046-N 20 kg Kova 1 
 
DEPOLAMA 
Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C) 
 
ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ 

Baz  Akrilik 
Fiziksel görünüm Bej macunu  
PH 7.5 
Viskozite 25000-35000 cps  
Katıların yüzdesi  Yaklaşık %70 
Gümrük kodu 3506 9100 
Uygulama Sıcaklığı +5°C +40°C 
Bekleme süresi 10-15 dakika 
Açık zaman 20-30 dakika 
Tamamen kuru  24 saat 
Yanmaz  

 
GÜVENLİK TAVSİYESİ 
Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın. 
 
SORUMLULUK  
Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge 
niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu 
kontrol etmesini tavsiye ederiz. 
 


