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Akrilik Dispersiyon Esaslı, Dolgulu, Brüt Beton Astarı

PRIMER BBAFIX POWER

FIX POWER
Granit Yapıştırma Harcı

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı

Silikonlu,Renkli Derz Dolgu (1- 6 mm)

PLATE 10

Çimento Esaslı Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı

Çimento Esaslı Granit Yapıştırma Harcı

Çimento Esaslı Granit Yapıştırma Harcı

Granit ve Seramik için Esnek Yapıştırma Harcı

Çift Bileşenli Esnek Su İzolasyon Harcı

Kendinden Yayılan Tesviye Şapı

Çift Bileşenli Çok Esnek Su İzolasyon Harcı

2-3

FIX RAPID
Çimento Esaslı Hızlı Sertleşen Granit Yapıştırma Harcı

14-15

16-17

18-19

20

21

22-23

24

4-5

6-7

8-9
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12-13

Seramik ve Camsı Yüzey Astarı

PRIMER PLUS+
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FIX POWER
Adhesive Mortar For Wall&Floor Ceramic Tiles

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları
Küçük ve orta ebatlı seramik,fayans ve benzeri malzemelerin iç mekanlarda duvar ve zeminde, 
Çimento bazlı şap, sıva ve beton yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.
İç Mekan Duvar : Max.1100 cm2  ebat, zemin : Max.1800 cm2 ebat.

ÖÖzellikleri
Kolay taraklanır,
Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
Yukardan aşağıya doğru döşemeye uygundur.

Teknik Özellikleri
(23̊C ve % 50 Bağıl nem)

Ambalaj
25 kg Kraft torba

TS EN 12004 - C1T sınıfının öngördüğü normlara uygundur.
C = Çimento esaslı           T = Kayma Özelliği Azaltılmış
1 = Normal sertleşen

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey HazırlığıYüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış terazisinde, düzgün ve sağlam olmalı,
Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,
Gevşek yerler kırılarak temizlenmeli ve yüzeydeki boşluklar uygun bir tamir harcı ile tamir edilerek düzeltilmeli ve kürlenmesi 
beklenmelidir.
Yüzeyin su emiciliği yüksek ise veya sıcaklık 25̊C üzerindeyse yüzey nemlendirilmelidir
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Karıştırma
Uygun su miktarı (6,5 l) bir karıştırma kabı içerisine ölçek vasıtasıyla alınır,
Düşük devirli (400-500 dev/dk.) bir karıştırıcı ile karıştırma yapılırken 25 kg CERAFIX POWER harcı yavaş yavaş su üzerine ilave edilir.
Topaksız ve homojen bir karışım elde edinceye kadar birkaç dakika karıştırılır. (Harç içerisine uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi 
bir katkı eklemeyiniz.)
5 dakika dinlenmeye bırakılır.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelirUygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelir

Uyarılar
Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Uygulama sonrası eller ve uygulama aletlerini bol su ile yıkayınız.
Bulaşmış yüzeyleri nemli bir bezle kurumadan temizleyiniz.

Depolama
Serin ve kuru ortamda depolayınız.
Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.

Uygulama Yöntemi
Hazırlanan harç malanın düz kısmı ile uygulama yüzeyine yayılır. Daha sonra kullanılacak karoların boyutuna uygun olarak seçilen 
tarak ile taraklanır.
Harcın açık bekletme süresi içerisinde (maximum 20 dk.) kaplanabilecek kadar bir alana çekilmesine dikkat edilmelidir.
Tarakla çekme işlemi tek yönde ve eşdeğer formda olmalıdır.
Isı değişimleri veya yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu yerlerde geniş ebatlı karolar için karonun arkasına yaklaşık 1 mm 
kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve 
daha iyi bir yapışma performansı elde edilmesine yardımcı olacaktır. 
Açık bekletme süresi içerisinde karolar taraklanan harç üzerine hafifçe yüzdürülerek seviyelenmeli ve lastik çekiç yardımıyla 
kuvvet uygulayarak yapıştırılmalıdır.
Rüzgarlı havalarda ve yüksek sıcaklık ortamında uygulama yapılması harçta su kaybına neden olması ve yüzeyin kuruması 
nedeniyle açık bekletme sürelerini düşürebilir. Rüzgarlı veya çok sıcak havalarda mümkün olduğunca uygulamadan kaçınılmalıdır.
Yüzeye çekilmiş harcın süresi dolmuşsa harç kazınarak atılmalı ve yeniden çekilmelidir.
Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.
Uygulama yapılmış yerler 24 saat boyunca sudan ve dondan korunmalıdır
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Karıştırma
Uygun su miktarı (6,5 l) bir karıştırma kabı içerisine ölçek vasıtasıyla alınır,
Düşük devirli (400-500 dev/dk.) bir karıştırıcı ile karıştırma yapılırken 25 kg CERAFIX POWER harcı yavaş yavaş su üzerine ilave edilir.
Topaksız ve homojen bir karışım elde edinceye kadar birkaç dakika karıştırılır. (Harç içerisine uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi 
bir katkı eklemeyiniz.)
5 dakika dinlenmeye bırakılır.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelirUygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelir

Uyarılar
Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Uygulama sonrası eller ve uygulama aletlerini bol su ile yıkayınız.
Bulaşmış yüzeyleri nemli bir bezle kurumadan temizleyiniz.

Depolama
Serin ve kuru ortamda depolayınız.
Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.

Uygulama Yöntemi
Hazırlanan harç malanın düz kısmı ile uygulama yüzeyine yayılır. Daha sonra kullanılacak karoların boyutuna uygun olarak seçilen 
tarak ile taraklanır.
Harcın açık bekletme süresi içerisinde (maximum 20 dk.) kaplanabilecek kadar bir alana çekilmesine dikkat edilmelidir.
Tarakla çekme işlemi tek yönde ve eşdeğer formda olmalıdır.
Isı değişimleri veya yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu yerlerde geniş ebatlı karolar için karonun arkasına yaklaşık 1 mm 
kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve 
daha iyi bir yapışma performansı elde edilmesine yardımcı olacaktır. 
Açık bekletme süresi içerisinde karolar taraklanan harç üzerine hafifçe yüzdürülerek seviyelenmeli ve lastik çekiç yardımıyla 
kuvvet uygulayarak yapıştırılmalıdır.
Rüzgarlı havalarda ve yüksek sıcaklık ortamında uygulama yapılması harçta su kaybına neden olması ve yüzeyin kuruması 
nedeniyle açık bekletme sürelerini düşürebilir. Rüzgarlı veya çok sıcak havalarda mümkün olduğunca uygulamadan kaçınılmalıdır.
Yüzeye çekilmiş harcın süresi dolmuşsa harç kazınarak atılmalı ve yeniden çekilmelidir.
Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.
Uygulama yapılmış yerler 24 saat boyunca sudan ve dondan korunmalıdır
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Erken Çekme

0,5
08

(EN 12004)

≤ 0,5 mm

≥ 0,5 N/mm2(En az 6 saat sonra)

6 - 6,5

0,5
1

1

Kayma

1
1

3-5

45 dakika
6
4

FIX RAPID
Fast Setting Super Adhesive Mortar For Porcelain Tiles

Çimento Esaslı Hızlı Sertleşen Granit Yapıştırma Harcı

Tanımı
Çimento esaslı , hızlı sertleşen, yüksek performanslı yapıştırma harcı
Uygulama Alanları
Bir gün içinde kullanıma hazır olması gereken restoran, kafeler, alışveriş merkezleri, hava alanları gibi yoğun
trafikli yerlerde,
İç ve dış mekanlarda, duvar ve zeminde; mermer, granit, doğaltaş, seramik fayans, porselen seramik, cotto 
gibi gibi kaplama malzemelerinin, sıva, şap ve beton yüzeylere yapıştırılmasında,
Seramik üstü  seramik yapıştırmasında kullanılır.

Özellikleri
Kolay taraklanır,
Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
Yukardan aşağıya doğru döşemeye uygundur.

Teknik Özellikleri
(23̊C ve % 50 Bağıl nem)(23̊C ve % 50 Bağıl nem)

Ambalaj
25 kg Kraft torba
TS EN 12004 - C2FT sınıfının öngördüğü normlara uygundur.
C = Çimento esaslı   F = Hızlı sertleşen  T =  Kayma özelliği azaltılmış  2 = İlave özelikleri geliştirilmiş

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış terazisinde, düzgün ve sağlam olmalı,Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış terazisinde, düzgün ve sağlam olmalı,
Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,
Gevşek yerler kırılarak temizlenmeli ve yüzeydeki boşluklar uygun bir tamir harcı ile tamir edilerek düzeltilmeli ve kürlenmesi 
beklenmelidir.
Yüzeyin su emiciliği yüksek ise veya sıcaklık 25̊C üzerindeyse yüzey nemlendirilmelidir
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Karıştırma
Uygun su miktarı (6-6,5 l) bir karıştırma kabı içerisine ölçek vasıtasıyla alınır,
Düşük devirli (400-500 dev/dk.) bir karıştırıcı ile karıştırma yapılırken 25 kg CERAFIX RAPID harcı yavaş yavaş su üzerine ilave edilir.
Topaksız ve homojen bir karışım elde edinceye kadar birkaç dakika karıştırılır. (Harç içerisine uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi 
bir katkı eklemeyiniz.)
5 dakika dinlenmeye bırakılır.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelirUygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelir

Uyarılar
Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Uygulama sonrası eller ve uygulama aletlerini bol su ile yıkayınız.
Bulaşmış yüzeyleri nemli bir bezle kurumadan temizleyiniz.

Depolama
Serin ve kuru ortamda depolayınız.
Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.

Uygulama Yöntemi
Hazırlanan harç malanın düz kısmı ile uygulama yüzeyine yayılır. Daha sonra kullanılacak karoların boyutuna uygun olarak seçilen 
tarak ile taraklanır.
Harcın açık bekletme süresi içerisinde (maximum 15 dk.) kaplanabilecek kadar bir alana çekilmesine dikkat edilmelidir.
Tarakla çekme işlemi tek yönde ve eşdeğer formda olmalıdır.
Isı değişimleri veya yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu yerlerde geniş ebatlı karolar için karonun arkasına yaklaşık 1 mm 
kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve kalınlığında düzgün olarak harç sürülmesi önerilir. Bu yöntem yüzeydeki seviye farklılıklarından kaynaklanacak hataları önleme ve 
daha iyi bir yapışma performansı elde edilmesine yardımcı olacaktır. 
Açık bekletme süresi içerisinde karolar taraklanan harç üzerine hafifçe yüzdürülerek seviyelenmeli ve lastik çekiç yardımıyla 
kuvvet uygulayarak yapıştırılmalıdır.
Rüzgarlı havalarda ve yüksek sıcaklık ortamında uygulama yapılması harçta su kaybına neden olması ve yüzeyin kuruması 
nedeniyle açık bekletme sürelerini düşürebilir. Rüzgarlı veya çok sıcak havalarda mümkün olduğunca uygulamadan kaçınılmalıdır.
Yüzeye çekilmiş harcın süresi dolmuşsa harç kazınarak atılmalı ve yeniden çekilmelidir.
Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.Kap ömrü dolmuş harç yeniden su ilave edilerek kullanılmamalı veya yeni harç ile karıştırılmamalıdır.
Uygulama yapılmış yerler 24 saat boyunca sudan ve dondan korunmalıdır
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(Max)

≥25 N/mm² 28 gün

5 - 5,5

≥ 6 N/mm² 28 gün
A22
Portland Çimento
A1

3-5
2-3 dakika
20 dakika

24 saat sonraÜzerine Kaplama Yapılabilme
Basma Dayanımı
Eğilme Dayanımı
Aşınma Dayanımı
Tehlikeli Maddeler
Yangına Tepki

3

6 hafif trafik
yoğun trafik48

PLATE 10
Cemend Based, Self-Spreading Levelling Screed
Kendinden Yayılan Tesviye Şapı

Tanımı
Çimento esaslı, kendinden yayılan tesviye şapı.
Uygulama Alanları
Beton ve şap yüzeylerin tesviyesinde,
Laminat parke, PVC, ahşap, halı ve seramik kaplamalar altında düzgün bir yüzey elde etmek için son kat 
kaplama öncesi kullanılır.
Orta Orta ve yoğun yaya trafiğinin olduğu; okul, hastane, dükkanlar ve alışveriş merkezleri, oteller vs gibi yerlerde.
Hafif, orta yük trafiği, hafif sanayi depo alanları, konut ve işyeri zeminlerinde
Özellikleri
Kendinden yayılma özelliğine sahip,
Yüksek aşınma dayanımı,
10 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. 
Büzülme ve çatlama yapmaz.
YYüksek eğme ve basma dayanımına sahip,
Yüksek yapışma gücü.
İç mekan uygulamalarında kullanılır.
Teknik Özellikleri
(23̊C ve % 50 Bağıl nem)

Ambalaj
25 kg Kraft torba
TS EN 13813 -CT- C25- F6- A22 normlarına uygundur

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış terazisinde, düzgün ve sağlam olmalı,
Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,
Gevşek yerler kırılarak temizlenmeli ve yüzeydeki boşluklar uygun bir tamir harcı ile tamir edilerek düzeltilmeli ve kürenmesi 
beklenmelidir.
Yüzeyin su emiciliği yüksek ise veya sıcaklık 25̊C üzerindeyse yüzey nemlendirilmelidir.
Yüzey uygulama yapılmadan önce uygun bir astar malzemesi kullanılarak astarlanmalıdır. Astar yapılmış yüzey kullanım
talimatında yazılı kuruma süresi geçilmemelidir.
Yerden ısıtmalı sistemlerde zemin sıcaklığı geçmeden uygulama yapılmamalı.
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Karıştırma
Uygun su miktarı (5 - 5,5 l) bir karıştırma kabı içerisine ölçek vasıtasıyla alınır,
Düşük devirli (400-500 dev/dk.) bir karıştırıcı ile karıştırma yapılırken 25 kg CERAPLATE 10 harcı yavaş yavaş su üzerine ilave edilir.
Topaksız ve homojen bir karışım elde edinceye kadar birkaç dakika karıştırılır. (Harç içerisine uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi 
bir katkı eklemeyiniz.)
2-3 dakika dinlenmeye bırakılır, wonra tekrar 30 saniye  daha karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazır hale gelir.

Uyarılar
Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Uygulama sonrası eller ve uygulama aletlerini bol su ile yıkayınız.
Bulaşmış yüzeyleri nemli bir bezle kurumadan temizleyiniz.

Depolama
Serin ve kuru ortamda depolayınız.
Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.Direk güneş ışığı altında uzun süreli bırakmayınız.

Uygulama Yöntemi
Hazırlanmış olan akıcı kıvamdaki CERAPLATE 10 u yüzeye boşaltınız. Kendinden yayılan harcın kalınlığı dişli çelik bir mala veya şap 
tırmığı ile ayarlanmalıdır. Ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi rulo kullanılmalıdır.
Hazırlanan harcı 20 dak. İçinde kullanınız.
Uygulama +5 0C  ile +35 0C arasında yapılmalıdır.
Direk güneş altında ve şiddetli rüzgar altında uygulamayınız.
Uygulama sonrası kullandığınız aletleri hemen yıkayınız.Uygulama sonrası kullandığınız aletleri hemen yıkayınız.
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İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde suyun geldiği taraan,
Toprak alnda kalan temel, bodrum duvarları, isnat duvarları gibi beton elemanların 
izolasyonunda,
Teras, balkon, muak , banyo, tuvalet, duş gibi ıslak zemin ve duvarlarda seramik döşeme öncesi
Küçük yüzme havuzları ve su depolarında iç taraan,
Rutubet, su sızınlarında pozif olarak beton yüzey veya sıvalar üzerine su yalım malzemesi 
olaolarak uygulanır.
İçme suyu depolarında kullanımına uygundur.
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İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde suyun geldiği taraan,
Toprak alnda kalan temel, bodrum duvarları, isnat duvarları gibi beton elemanların 
izolasyonunda,
Teras, balkon, muak , banyo, tuvalet, duş gibi ıslak zemin ve duvarlarda seramik döşeme öncesi
Büyük, küçük yüzme havuzları ve su depolarında iç taraan,
Rutubet, su sızınlarında pozif olarak beton yüzey veya sıvalar üzerine su yalım malzemesi 
olaolarak uygulanır.
İçme suyu depolarında kullanımına uygundur.



1,55 g/cm3

12 Kg CERA PRIMER BBA  + 3,5 LT su /25 Kg CERA PRIMER BBA + 7,5 LT su

Sıvı

150-200 g/m2

En az 2-3 mm

2-3 dakika
3 saat

24 saat sonraÜzerine Kaplama Yapılabilme
Ürünün Yapısı
Kuruma Süresi
Viskozite

Katlar Arası Bekleme Süresi
Karışım Yoğunluğu

3-7 gün

Akrilik
60-120 dakika
280 Pa.sn

5-6 saat

Acrylic Dispersion Based, Filled, Smooth Surface Primer
Akrilik Dispersiyon Esaslı, Dolgulu, Brüt Beton Astarı

Tanımı
Pürüzsüz veya emici yüzeyler için akrilik dispersiyon esaslı, aderans ve işlenebilirlik arrıcı 
dolgulu astardır.
Uygulama Alanları
İç ve dış mekanlarda, yatay/düşey zeminlerde ve tavanlarda,
Emici veya pürüzsüz yüzeylerde seramik uygulama öncesi aderans 
arrıcı aarrıcı astar olarak,
Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere 
uygulama öncesi,
Özellikleri
Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt beton yüzeylere yapışmasını arrır.
Yüzeyin emiciliğini ve gözenekliliğini giderir.
Pürüzsüz yüzeylerde harcın yapışmasını arrır.
YYüzey tozumasını engeller, seramik yapışrıcı veya sıvanın işlenebilirliğini ve tutunmasını 
arrır.
Posteki rulo ile uygulanabilir.
Teknik Özellikleri
(23̊C ve % 50 Bağıl nem)

Ambalaj
25 Kg / 12 Kg Plastik Kova
TS EN 14891 normlarına uygundur.

UYGULAMA TALİMATLARI
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey 28 günlük kürünü almış terazisinde, düzgün ve sağlam olmalı,
Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,Yüzeyde yapışma performansını olumsuz etkileyecek, gevşek parçacıklar, yağ, toz, kir, parafin vs. gibi kalıntılar olmamalı,
Gevşek yerler kırılarak temizlenmeli ve yüzeydeki boşluklar uygun bir tamir harcı ile tamir edilerek düzeltilmeli ve kürlenmesi 
beklenmelidir.
Islak ve nemli yüzeylere uygulamayınız.
Uygulama +50C ile 350C arasında yapılmalı, aşırı sıcak veya nemli havalarda uygulama yapmaktan kaçınınız.
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PRIMER BBA



Karıştırma
CERAPRIMER BBA üzerine önerilen miktarda su ilave ediniz.
Düşük devirli (400-600 dev/dk.) bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edinceye kadar birkaç dakika karıştırılır. 
(Harç içerisine uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklemeyiniz.)
CERAPRIMER BBA uygulama sırasında zaman zaman karıştırılmalıdır. Çökmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama Yöntemi
Uygulama için pösteki rulo kullanınız. 
Çok emici yüzeylere 2 kat uygulama yapınız.
Kurumadan ikinci katı uygulamayınız.
Kuruma süresi 60-120 dakikadır.
Tüketim miktarı 150-200 g/m2 
CERA PRIMER üzerine sıva veya kaplama uygulaması için 24 saat bekleyiniz.CERA PRIMER üzerine sıva veya kaplama uygulaması için 24 saat bekleyiniz.

23



Ceramic and Glassy Surface Primer
Seramik ve Camsı Yüzey Astarı

24

PRIMER PLUS+

Görünüm
Yoğunluk
Uygulama Sıcaklığı
Uygulama Kalınlığı
Tüketim Miktarı( Tek kat)
Katlar Arası Bekleme
TTam Kuruma Süresi

:
:
:
:
:
:
::

Açık Turuncu
~ 1,6 g/cm3

(+50C) - (+350C)
1,00 - 2,00 mm
100 - 120 g/m2

60 dakika
48 saat48 saat
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