
Plastik Astar Boya

Astarlama Makboy Plastik Astar Boya hacimce % 10 - 20 oranında inceltilerek beton, sıva ve 
benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar 
olarak tek kat halinde uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapıl-
mamalıdır.

:

Yüzey Hazırlığı Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı 
devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygulama için fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

:

Ürün Tanımı Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarıdır.:

Uygulama Alanı Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce 
astar olarak kullanılır.

:

Özellikleri Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. Yapı 
içerisinde tuz oluşumunu önler. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak 
emilmesini engeller. Dolgulu olması nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır.

:

Boyanabilen  
Alan

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10 - 12 m2 alan astarlanır.:

Ambalaj 18 Kg ’lık ambalaj halinde sunulur:

Aparatlar Fırça, rulo, boya tabancası:



Tehlike 
Uyarıları

R20/21/22 ;    Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65;   Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66;   Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden
  olabilir.

Güvenlik 
Tavsiyeleri

S2 ;                  Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S26 ;                Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28 ;                Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29 ;                Kanalizasyona boşaltmayın.

S46 ;                 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S56 ;                 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama 
                          yerlerinde bertaraf edin/ettirin 

S64 ;                 Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. 
                          (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

:

:

Depolama Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal 
durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. 
Dondan koruyunuz.

:
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