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VESTEROL® TG 10D

Solvent içermeyen emprenye etkili astar

Özellikler
VESTEROL® TG 10D solvent içermeyen, düşük
koku özellikli, iyi emprenye olan astardır.
VESTEROL® TG 10D tozu bağlar ve emici 
yüzeylerin bütünlüğünü arttırır.
• Solventsizdir   
• Düşük kokuludur    
• Derinlemesine bütünlük sağlar  
• Çok amaçlı kullanılabilir   

Uygulama
VESTEROL® TG 10D yüzeylerin sentetik emülsiyonlar ile 
boyanmasından ve ve mineral / reçine esaslı harçların
uygulanmasından önce astarlanması için kullanılır. 
Ayrıca, bitüm esaslı çatı kaplamaları ve elyaf katkılı 
çimento esaslı çatı kaplamaları üzerinde, likit membran 
uygulaması öncesinde kullanılabilir. Hafif tozuyan ve emici 
yüzeylere stabilite kazandırır. 

Uygulama alanları 
• İç ve dış mekanlar
• Bina cepheleri
• Kumlaşan ve tozuyan şaplar
• Bitüm kaplı çatılar, elyaf katkılı çimento çatı
 kaplamaları
• Ahşap, sunta, alçı levha ve mdf levhalar

Yüzey hazırlığı
Yüzey kuru, sağlam, temiz olmalı, ayrılan parçalardan
arındırılmalıdır.

Uygulama şekli
Harçlar için yönerge DIN 18550’ dir.
• Ürünü fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile
 uygulayınız.
• VESTEROL® TG10D tamamen kuruduktan sonra 
 ana malzeme uygulanabilir.
• Uygulama aletlerini uygulamadan hemen sonra su ile  
 temizleyiniz.

Hahne sistem ürünleri
DAKORIT® çatı koruma sistemleri
VESTEROL® dış cephe koruma sistemleri
HADAPLAN® zemin koruma sistemleri

İçindekiler
Sentetik dispersiyon, ıslatıcı etken madde

İş güvenliği / öneriler
Kimyasal maddeler için geçerli hijyen prosedürlerine ve
koruma önlemlerine uyunuz. Uygun iş koruma giysi 
ve ekipmanı kullanınız.

İmha
Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretim yeri
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Paketleme    
Ambalaj     
Teslimat Şekli    
Yoğunluk    
Uygulama sıcaklığı 
Depolama
    
Sarfiyat                

PE Bidon
20 l / 10 l / 5 l
24/40/60 adet/palet
1.01 kg/l                          
+50C ile +300C arasında
dona karşı korumalı,  
12 ay
yaklaşık 0.15 l / m2

Teknik bilgiler

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve
uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli 
olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. 
Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı 
tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.
Güncelleme tarihi:1.2012
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