Floor Primer MST
İki Bileşenli, Nem Toleranslı
Epoksi Esaslı, Solventsiz Astar

Tanımı

Mekanik Dayanım

Solvent içermeyen, epoksi esaslı nem toleranslı astar

Kullanım Alanları
• Nemli beton yüzeylerin kaplamasında, fabrikalar,
depolar
alışveriş
merkezleri,
atölyeler,uçak
hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda
sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,
ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı
alanlarda epoksi ve poliüretan kaplama öncesi astar
katı olarak uygulanabilir

Özellikler / Avantajlar

Basınç Dayanımı
(N/mm2) (DIN EN 196)

~95

Yapışma Dayanımı
(N/mm2) (EN 1542,
EN ISO 4624, EN 12118)

≥1,5 (beton yüzey)

Eğilme Dayanımı
(N/mm2) (DIN EN 196)

≥ 30

Shore D

80

Yüzey Hazırlama

• Nemli beton yüzeylerde uygulanabilir
• Betona çok iyi penetre olup kendinden sonra gelen
katlara yapışma köprüsü oluşturmaktadır

• Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç
dayanımına sahip ≥25 N/mm2, çekme dayanımı ≥1,5
N/mm2 olmalıdır.
• Kaplama yapılacak beton zemin sağlam olmalı
yüzeyde herhangi bir oynama olmamalıdır.
• Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır.
• Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak
çimento şerbetinin kaldırılması ile açık gözenekli bir
yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları
gevşek parçacıklar ve kürlenmemiş membranlardan
tamamen temizlenmelidir.
• Yüzey çok parlak ise freze veya kum püskürtme ile
pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır.
• Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, yalancı
derzlerde dahil temizlenmelidir..

Teknik Özellikler
Bileşen sayısı
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Yoğunluk karışımı

1,05±0,05 gr/cm3 20ºC
TS EN ISO 2811-1

Viskozite

700-1000 mPas

Katı madde karışım (%)

Ağırlıkça 100
Hacimce 100

Uygulama tineri

Tinerle inceltilmez

Karışım oranı

Ağırlıkça A/B 60/40

Karışım ömrü

30-40 dak./23ºC,
200 gr DIN16945

Uygulama şekli

Rulo, Fırça

Uygulama Koşulları

Sarfiyat

Yüzeye bağlı olarak
100-150 gr/m2

+10ºC

24 saat

5 gün

10 gün

+20ºC

12 saat

3 gün

7 gün

• Yüzey sıcaklığı: En az +10ºC / En fazla +30ºC
• Ortam sıcaklığı: En az +10ºC/ En fazla +30ºC
• Malzeme sıcaklığı: +10ºC ila +25ºC arasında
olmalıdır.
• Bağıl nem: En fazla %80 olmalıdır.
• Çiğlenme noktası: Uygulama sırasında zemin
sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3ºC üzerinde
olmalıdır.

+30ºC

6 saat

2 gün

5 gün

Uygulama Talimatları

Kuruma Süresi
Sıcaklık

Yaya Trafiği

Mekanik
Dayanım

Kimyasal
Dayanım

• A komponenti düşük devirli (300-400 rpm) mekanik
bir karıştırıcı ile kendi içerisinde homojen hale
gelene kadar karıştırılır.
• Daha sonra B bileşeni A bileşeninin içerisine
ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar
karıştırılır.
• Malzeme yüzeye spatula, mala ile tatbik edilir.
Hazırlanan karışım max. 35 dakika içerisinde
tüketilmelidir. Yalnızca kap ömrü içerisinde
kullanılabilecek ürün miktarı karıştırınız.

Katlar arası bekleme süresi
Sıcaklık

En az

En fazla

+10ºC

24 saat

4 gün

+20ºC

12 saat

2 gün

+30ºC

6 saat

1 gün

Yoğuşma: Yüzeydeki nem oranı max. %6-8 orannda olmalıdır
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Ambalaj
Set: 20 kg
A: 12 kg
B: 8 kg

Depolama Ömrü
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri
tam olmalıdır. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi
havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve
yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır.
15ºC ile 25ºC’de, rutubetsiz ve kapalı depoda,
açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar
• Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve
uyarılara dikkat ediniz.
• Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen
sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.
• Uygulama
sırasında
yeterli
havalandırma
sağlanmalıdır.
• Maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu malzemeleri
giyiniz.
• Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız.
• Ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri
broşürünü inceleyin.
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