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ÜRÜN TANIMI: 

Termoplastik Reçine esaslı, solvent bazlı, tek bileşenli hızlı kuruyan tüm  hava şartlarına 
dayanıklı; kırmızı kremit , beton, ve taş ve  tüm mineral esaslı çatı kaplama türlerini boyamak 
için geliştirilmiş yeni nesil güçlü bir KREMİT BOYASI' dır. 

KREMİT  BOYASI,  güneş, kar, yağmur vb. hava şartlarının aşındırıcı etkilerine karşı 
maximum dayanım direncine sahiptir. Selülozik kimyasal bileşenleri sayesinde hızlı kurur. 
Uygulaması çok basittir. Su geçirmez ve esnek bir yapıya sahiptir. kremitlerdeki  ince 
çatlakları doldurur kapatır. Extra işçilik maliyeti oluşturmaz, herkes rahatlıkla uygulayabilir. 

 
 
ÖZELLİKLER: 

1. Çok kolay uygulanır ekstra ustalık istemez. 
2. Su yalıtımına katkı sağlar su geçirmez. 
3. Yüksek örtme gücüne sahiptir.   
4. Kar, yağmur, güneş ve suya karşı dayanıklıdır.  
5. Hızlı ve kolay uygulanır. 
6. Zamanla sararma, solma yapmaz.  
7. Aşınmaya karşı dirençlidir.  
8. Yaya trafiğinden etkilenmez.  
9. Duvar ve tavan gibi  dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. 
10. Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar. 

 

 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı           termoplastik akrilat hibrit esaslı /  Solvent bazlı 
Görünüm /Renk Likit  / İrtibata geçiniz 
Yoğunluk  1,30 ±0,2 g / cm3 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
Yoğunluk  1,30 ±0,2 g / cm3 
Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki 
sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler 
değişebilir. 
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KULLANIM ALANLARI: 
Tüm emici yüzeye sahip kremit türlerinde 
 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, toz gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır.  
 
 Bozuk zeminler boyamadan önce PROREPAİR MMA tamir harcımız ile doldurulup, tamirleri 
yapılır. Zeminde temizlik çok önemlidir. Yağ kalıntısı olan yerler varsa selülözik tiner ile 
temizlenmelidir. Islak ve nemli zeminlere uygulama yapılmamalıdır. Bu durum kabarmalara 
sebep verebilir. Ayrıca zemin boyası kalın uygulanmamalıdır. Kalın uygulanması halinde 
boya hava içindeki gazı atamaz hava kabarcıkları yapabilir. 
 
Kullanıma hazırdır. Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir 
karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. PROMET 521 astar sonrasında İki 
kat olarak Direkt uygulanır havasız püskürtme sistemi önerilir yaklaşık 1 saatte kurur. 
 
Uygulama Ekipmanı: 

El mikseri 
Fırça Rulo  
 püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir 
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş 
ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C 
arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın 
ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

 
TÜKETİM: 
200-300 gr/m2 

 
AMBALAJ:  
10 kg teneke ambalaj 
20 kg teneke ambalaj 
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RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak 
tutulmalıdır. 

 

 DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda 
depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 

 
GÜVENLİK: 
Cilde  ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması 
halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından 
sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz 

 

 

 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine 
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu 
değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi 

Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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