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Her tür PVC, PVC destekli mantar zemin kaplaması, tekstil zemin kaplaması (PU köpük destekli) ve muşamba için 
oluşturulmuş akrilik yapıştırıcı. Doğal veya sentetik jüt sırtlı ve naylon veya PU sırtlı ACTION BACK (polipropilen) ile 
linolyum. LVT döşeme, VCT döşemeyi sabitlemek için uygundur. 

 
KULLANIM ALANI: 

• PVC zemin kaplamaları 
• Düz vinil zemin kaplamaları 
• İğne delikli ve PU destekli zemin kaplamaları 
• Doğal mantar veya PVC destekli zemin kaplamaları 
• Termal ve akustik emici zemin kaplamaları 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

+ Hızlı tutuş 
+ Güçlü ilk tutuş 
+ Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler) 
+ Yüksek verim 

 
YÜZEY HAZIRLIĞI  
Tüm zeminler ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, 2 
komponentli epoksi yapıştırıcımız EPOXY ile kapatılmalıdır. Döşeme yapılmadan önce yüzeyin ve ahşap döşemenin 
nemi kontrol edilmelidir. Bu maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz 
olmayan yüzeylerde, otomatik tesviye eden çimento esaslı bir şap tavsiye edilir. Özellikle daha düşük sıcaklıklarda 
daha da iyi performans için, VISOLYN ST100'ü şap ile %10 oranında seyrelterek ekleyin. Konsolidasyon ve temizlik için 
her zaman PRIMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz. PRIMER SP ürünümüzü (özellikle mantar ve küf gösteren 
nemli yüzeyler için) yükselen nemin veya aşırı nemin olduğu alanlarda kullanmanızı öneririz. 
 
MALZEMELERİN HAZIRLANMASI 
Kuruluma başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün 
sahada bırakmanızı öneririz. Ürünü, üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre uygulayın. Gerginliği veya 
kırışıklıkları azaltmak için malzemeleri ambalajlarından açın veya basitçe çıkarın. 
 
ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI 
Ürün kullanıma hazırdır. 
 
ÜRÜNÜN UYGULANMASI 
RULO İLE – Kısa tüylü bir rulo kullanarak doğrudan alt tabakaya yaklaşık 10/15m2 uygulayın. Ardından malzemeleri 
döşemeye devam edin. 
SPATULA İLE – Kaplanacak yüzeye doğrudan bir kat ürünü dişli n°2 spatula ile uygulayınız. Ardından malzemeleri 
döşemeye devam edin. 
 
TÜKETİM 
250-350g/m2 
 
TEMİZLİK 
Nemli bir bez kullanarak dikişler arasındaki fazla ürünü çıkarmanızı öneririz. 
 
 



TEKNİK VERİ SAYFASI 
REVİZE TARİHİ: 12/12/2022 

VK M54 
TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR 
 

 www.acm-italy.com 

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com 

TAVSİYE 
• Harici kurulumlar için kullanmayın (ADHESIVA 2P/G kullanın) 
• +3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. 
• Nemli zeminlerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayınız. 
• Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirecek şekilde hazırlayın 
 
AMBALAJ 
ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADET 

20112-N 6 kg Kova 1 
20113-N 13 kg Kova 1 
20109-N 20 kg Kova 1 
 
DEPOLAMA 
Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C) 
 
ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ 

Baz Akrilik reçine 
Fiziksel Görünüm Bej macun 
PH 6.8 
Viskozite 25000-35000 cps  
Katı madde yüzdesi Yaklaşık %70 
Gümrük Kodu 3506 9100 
Çalışma Sıcaklığı +5°C+40°C 
bekleme süresi 10-15 dk 
Açık zaman 20-30 dk 
Tam kuruma 24 sa 
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. 
 
 


