
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Emici ve geçirimsiz yüzeyler için kullanılabilen çok amaçlı astar 
 
Hızlı kurur 
Yüksek kapatıcılığa ve konsantrasyona sahiptir 
Çok amaçlı kullanım sağlar 
Ahşap kaplama altında kullanım için uygundur 
 

 
Çimento esaslı şaplar, kalsiyum sülfat şaplar, mastik asfalt şaplar, tesviye şapları, beton zeminler, 
taş zeminler, ahşap zeminler, alçıpan zeminler ve seramik yüzeylerde kullanılır. 
Dispersiyon veya poliüretan esaslı yapıştırıcılar kullanılarak kaplama malzemeleri yapıştırılmadan önce astar olarak kullanılabilir. 

 

Yoğunluk : 1,05 gr/cm3 
Kuruma süresi : 
Şap uygulaması öncesi 
- Çimento esaslı yüzeyler 
- Geçirimsiz yüzeyler: Yaklaşık 30 dakika 
- Kalsiyum sülfat, ahşap yüzeyler: En az 2 saat 
Direk yapıştırma öncesi 
- Emici yüzeylerde solvent esaslı ve dispersiyon yapıştırıcı kullanılacaksa: Yaklaşık 2 saat 
- Poliüretan yapıştırıcı kullanılacaksa: Yaklaşık 12 saat 
Sıcaklık dayanımı : 
- Kürleştikten sonra: 50ºC’ ye kadar 
- Taşınım ve depolama sırasında: 0ºC- 50C 

 

Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kalsiyum sülfat, fayans, doğal taş, 
terrazzo, ahşap yüzeyler zımparalanmalı ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir. Thomsit R 766 kullanılmadan önce 
çok iyi karıştırılmalıdır.   

Emici yüzeylerde Thomsit R 766, 1:4 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Gözenekli ve çok emici yüzeylerde ilk kat 
kuruduktan sonra ikinci kat astar uygulamasına gerek olabilir. Beton yüzeylerde ve geçirimsiz yüzeylerde Thomsit R 766, 1:1 
oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Uygulama sırasında malzemenin düzgün yedirilmesine ve havuzcuklar 
oluşmamasına dikkat edilmelidir. Thomsit R 766’nın üzerine direk kaplama geleceği durumlarda teknik özellikler bölümünde 
verilen kuruma sürelerine uyulması önemlidir. Ürünün kuruması yüzeyin emiciliğine ve bağıl neme göre değişir. Kuruma süresi 
yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nemde kısalırken, düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nemde yükselir 
Elastik ahşap kaplama yapıştırıcılarının altına kullanılmamalıdır. Zemin sıcaklığının 150ºC’den düşük ve zemin neminin %75’ten 
yüksek olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürünü seyreltmek için temiz su dışında herhangi bir madde 
kullanılmamalıdır 
 

 

- Emici yüzeylerdeki sarfiyat 
  Çimento esaslı şaplar, kalsiyum sülfat şaplar: Yaklaşık 150-200 gr/m2  

   tesviye şapları: 30-40 gr/m2 R 766 (1:4 seyreltilerek) 
  Beton zeminler: Yaklaşık 300 gr/m2 
- Geçirimsiz yüzeylerdeki sarfiyat 
  Taş ve seramik yüzeyler, mastik asfalt şaplar: Yaklaşık 50-100 gr/m2 
  ahşap zeminler: 25-50 gr/m2 R 766                
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                            Çok Amaçlı Astar 

SARFĐYAT 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 


