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             ISI YALITIM KAPLAMA ASTARI                
 

 
 
 
ÜRÜN TANIMI:  
Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte ısı izolasyon 
sistemlerinde kaplama öncesi  için geliştirilmiş  astardır . 
 
ÖZELLİKLER: 
• PROKREPİ kaplama uygulaması sırasında desen vermeyi kolaylaştırır. 
• yüzeydeki kir ve lekelerin PROKREPİ Kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.  
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyini sertleştirir.  
• Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir. 
 • Mat beyaz renktedir 
 
 

 
KULLANIM ALANLARI: 
Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe 
yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır. 
 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Astarı 
doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce 
karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen 
gösteriniz. Yağmurlu Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama 
yapmayınız. Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak yapmanızı öneririz. 
Astar beyaz renkli olarak üretilir eğer Renk tonu istenirse , üzerine uygulama yapılacak 
kaplama rengine uygun olmasını sağlamak için, BARS COLOR SYSTEM renklendirme 
tüplerini kullanabilir  Astarına en çok %5 renklendirici ilave edilebilirsiniz. 
 
Uygulama  Ekipmanı: 

Rulo ,fırça ,püskürtme 
 
SINIRLAMALAR: 
20°C ve HR: %65' de İlk Kuruma: 1 saat; Son Kuruma: 24 saat, üzerine Kaplama uygulaması 
12 saat sonra yapılır 
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TÜKETİM: 
Kaplama Astarı tek katta 200-300 gr/m 2  Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama 
şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. 
 
AMBALAJ:  
15 kg plastik kova 
 
RAF ÖMRÜ: 
Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan korunarak 1 yıl saklanabilir. 
 
 

DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise 
kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. 
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile 
yıkayınız. Yutmayınız. 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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