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Düz veya emici olmayan yüzeylerin pürüzlendirilmesi için 
yapıştırma astarı 
 

Açıklama 
 
ISOMAT SUPERGRUND, sentetik reçineler ve 
kuvars kumundan yapılmış bir yapıştırma astarıdır. 
Düz ve emici olmayan alt tabakalara uygulanır. 

 Su bazlıdır, bu sayede tamamen kokusuz 
olduğundan iç mekanda kullanıma uygundur. 

 Kullanıma hazırdır. 

 Hızlı kurur. 

 Yüksek kapatma/örtme gücüne sahiptir. 

 Alttan ısıtmalı alt tabakalara uygundur. 

 

Uygulama alanları 
 
ISOMAT SUPERGRUND, uygulanacak karo 
yapıştırıcısının yapışma gücünü kuvvetlendirmek 
amacıyla alt tabaka yüzeyini pürüzlendirmek için 
hazır astar olarak kullanılır. Aynı zamanda 
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX ve 
DUROCRET-DECO FINISH dekoratif çimento 
harçları ve ACRYL-DECO FINISH hazır akrilik 
kaplama için astar olarak da kullanılır.  
Eski karolar, mermer, doğal taş, çimento esaslı 
endüstriyel zemin kaplamaları, ahşap, metal ya da 
PVC zemin kaplamaları, branda (linolyum) ve aynı 
zamanda anhidrit ve magnezyum şapları gibi çok 
sayıda düz ve emici olmayan alt tabakalara 
uygulanır.  

  

Teknik veriler 
 

Biçim:  sıvı 

Renk:   kırmızı 

Yoğunluk:  1,39 kg/l 

Bir sonraki katı  

dökme süresi:  +20ºC'de 1 saat 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabakanın hazırlanması 
Astarlanacak alt tabaka olmalı, tozdan, yağdan, 
kirden, vb. tamamen arındırılmış olmalıdır. 
 
2. Uygulama 
Kullanım öncesinde ürün kabının içeriği, karışım 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Emici 
olmayan alt tabakalar için ISOMAT 
SUPERGRUND, doğrudan kaptan alt tabakaya 

dökülür ve bir rulo veya fırça ile tek kat serilir. Eğer 
ilk kat uygulandıktan sonra malzeme, yüzeyi 
tamamen kapatamadıysa, ilk kat kuruduktan sonra 
ikinci bir kat uygulanmalıdır.  
Yapıştırıcı, astarlamadan bir saat sonra +20ºC'de 
uygulanabilir.  
Emici alt tabakalarda ise ISOMAT SUPERGRUND, 
alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak saf su ile 1:1 
oranına kadar seyreltilir.  
ISOMAT SUPERGRUND daha sonra alt tabakaya 
rulo veya fırça ile homojen olarak uygulanabilir. 
Yapıştırıcı, astar kuruduktan sonra uygulanabilir. 
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO FINISH ve ACRYL-DECO 
FINISH katları, ilk 24 saat bitiminden sonra, astar 
da tamamen sertleşmişse uygulanabilir. 

 

Tüketim 
 
Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 100-200 
g/m

2
. 

 

Ambalaj 
 
1 kg'lık, 5 kg'lık ve 20 kg'lık kaplar. 

  

Raf ömrü / Saklama koşulları 
 
Orjinal açılmamış ambalajında, +5ºC ila +35ºC 
sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim 
tarihi itibariyle 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına 
ve dona karşı korunmalıdır. 

 

Notlar 
 
 Uygulama esnasındaki sıcaklık +5ºC ila +30ºC 

arasında olmalıdır. 

 Astar, bir sonraki kat uygulanmadan önce 
tamamen kuru 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 30 g/l (2010)'dur. 
Hazır ISOMAT SUPERGRUND ürünü, maksimum 
30 g/l UOB ihtiva eder. 


