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AQUA -IZO ISOLIERGRUND
Ürün Tanımı

Đç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, çabuk kuruyan dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılan
astardır.

Ürün Özellikleri

Su ile incelir, düşük kokuludur. Leke izolasyonu gücü yüksektir, iç ve dış cephede kritik
yüzeylerde iyi bir izolasyon boyası ve astarıdır. Zor yüzeylere dahi mükemmel yapışır. Hızlı kurur.

Kullanım Alanları

Tropik ağaçların reçine kusmasını önler. Ahşaplarda dolgu amaçlı kullanılır. Beton ve taş
yüzeylerin estetik görünümünü korur ve poroz doldurur. Nikotin, zift, sigara, yağ, su lekelerini
izole eder. Ahşap, alçıpan, strafor, çimento, tuğla ve dispersiyonlu boyalarda astar olarak da tercih
edilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Su lekeleri ve izleri varsa
bazik çözeltiler ile lekeler temizlenmelidir. Yüzey tamamen kuruduktan sonra uygulama
yapılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Ürün uygulamaya hazırdır. Yüzeye göre 1 veya 2 kat
çapraz olarak uygulanmalıdır. Uygulama boyunca sıcaklık 7 oC' nin altına düşmemelidir. Yüksek
nem kuruma süresini uzatır. Kuruma tamamen tamamlandıktan sonra astarlı yüzey su bazlı, akrilik
reçine ve sentetik reçineli boyalar ile boyanabilir.
Đnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse %5 su ile inceltilebilir.

Kullanılan Aletler

Fırça, rulo ve sprey ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm
Parlaklık
Yoğunluk
Toz kuruma
Đlave kat boyaması
Son kuruma

: Şeffaf
: Mat
: 1,030
: 30 dakika
: 90 dakika (su bazlı boyalar)
2- 3 saat (sentetik esaslı boyalar)
: 24 saat

( Kuruma değerleri 230 C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine
göre değerler farklılık gösterebilir)
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Tüketim

Yüzeye bağlı olarak tek katta 10- 12 m2/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R36
R36/38
R51/53

: Göz için tahriş edicidir.
: Göz ve deri için tahriş edicidir.
: Suda yaşayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde doğaya
istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyarıları

S23
S51

: Buharını teneffüs etmeyiniz.
: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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