
 

 
 
 
Teknik broşür 

FLEX-PRIMER 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, irketimiz Ara t rma ve Geli tirme Departman n n sahip oldu u bilgi ve 
deneyime, ve ürünle yap lan uzun süreli uygulamalar n sonuçlar na dayal d r. Yap lan fiili uygulama an ndaki ko ullar irketimiz 
kontrolü d nda oldu undan, ürünün kullan lmas na ili kin tavsiyeler ve öneriler garanti niteli inde de ildir. Bu nedenle seçilen ürünün 
tasarlanan uygulamaya uygunlu u kullan c n n sorumlulu undad r. Bu teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, ayn  ürünle ilgili 
eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 
 

 

 

Kaliteli, akrilik, su bazlı astar 
 
 

Açıklama 
 
Nüfuz ediciliği yüksek polimer emülsiyon. 
Gözenekli alt tabakaları stabil hale getirir ve su 
bazlı boyaların, karo yapıştırıcılarının, esnek 
harçların, fırçayla uygulanabilen elastomerik 
kaplamaların, akrilik sıvaların, vb. uygun şekilde 
yapışmasını sağlar.  
Alt tabakanın gözeneklerine nüfuz ederek alt 
tabaka ile uygulanacak boya, yapıştırıcı, harç, 
kaplama, vb. arasında bir bağlama katmanı 
olarak çalışır.  
 

Uygulama alanları 
 
Son derece esnek su geçirmez boya 
FLEXCOAT ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında, duvarların su yalıtımı için 
kusursuz bir sistem oluşturur.  
FLEX-PRIMER, beton, taş, sıva, alçıpan, 
sunta, vb. gibi gözenekli alt tabakalara su 
bazlı boyaların ve akrilik sıvaların yapışmasını 
sağlayan kullanıma hazır bir astardır.  
Zayıf veya ufalanır duruma gelmiş sıvaları, 
vb'yi güçlendirir. 
Ürün aynı zamanda alçıpan ya da sunta gibi, 
üzerine karo yapıştırıcılarının, AQUAMAT-
ELASTIC'in (2 bileşenli, elastik yalıtım macunu) 
ya da ISOMAT SL 17'nin (karoların altında su 
yalıtımı sağlamak için kullanılan fırça ile 
uygulanabilen elastomerik sıvı mebran) 
uygulanacağı yüzeylerin su emilimini 
dengelemek ve azaltmak için de kullanılır.  
Bina dışı ve bina içi alanlarda uygulamaya 
uygundur.  
 

Teknik veriler 
 
Biçim:  emülsiyon 

Renk:  beyaz 

Yoğunluk: 1,00 kg/lit 
 
 
 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 
Astarlanacak yüzey kuru olmalı, tozdan, 
yağdan, kirden, vb. arındırılmış olmalıdır.  
 
2. Uygulama 
FLEX-PRIMER, iyice karıştırılır ve boya 
öncesi alt tabakaya fırça, rulo veya sprey ile 
homojen şekilde uygulanır.  
 

Tüketim 
 
Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 100-200 
g/m2. 
 

Ambalaj 
 
FLEX-PRIMER, 1 kg, 5 kg, 10 kg ve 20 kg'lık 
plastik kaplarda satışa sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila 
+35oC sıcaklık aralığında saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. Ürün, 
doğrudan güneş ışığına ve dona karşı 
korunmalıdır. 
 

Notlar 
 
 Uygulama esnasındaki sıcaklık +50C 

olmalıdır. 
 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 

 
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo 
A), h alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün 
için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, 
hazır ürün için 30g/l (2010)'dur. 
Kullanıma hazır FLEX-PRIMER ürünü maks 
<30 g/l UOB ihtiva eder. 
 


