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• Uygulanacak yüzeye Teknomer 400 Astar ya da Teknomer 400 2K sıvı bileşeni 1/10 sulandırılıp
uygulanacak yüzeye uygulanır. 30 dk ile 1 saat arası beklendikten sonra karışımı tamamlanmış,
uygulamaya hazır ürün, sert kıllı fırça veya püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. Malzemenin
reaksiyonunu tamamlamasının ardından 1. kat uygulamanın dik doğrultusunda 2. kat uygulama
yapılır.
• Katlar arasındaki bekleme süresi en az 5 saattir. İlk katın uygulanmasından sonra elle yapılan
kontrolde parmaklarda bir iz kalmadığı zamanda diğer katlara geçilebilir. Eğer istenirse katlar
arsında taşıyıcı cam elyaf, donatı olarak kullanılabilir.
• Ürünün UV dayanımı olmadığı için uygulamadan sonra mutlaka ısı yalıtım levhaları, koruma
levhaları, jeotekstil keçe vb . ile üzeri kaplanmalıdır.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 ° C üzeri)
yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp
sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar Tekno T iner ile temizlenmelidir.
Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler

Renk

A Bileşeni siyah, bitüm-kauçuk sıvı;
B Bileşeni gri, toz

Ambalaj

32 kg'lık set

Raf ömrü

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Karışımın Rengi

Koyu Kahverengi, Siyah

Performans Bilgileri

Yoğunluk Sıvı

1,00 (± 0,05) kg/it

Yoğunluk Karışım

1, 12 (± 0,05) kg/it

Kap ömrü

60 dk.

Kuruma Süresi

Min. 3 gün

pH

> 9,0

Uzama Miktarı

> % 100

Tam Kuruma Süresi

24 saat (20 ° C)

Kürünü Tamamlamış Ürünün Sıcaklık Dayanımı

(-25°C) - (+85 °C)

Toprak Dolgusu İçin Beklenilmesi Gereken Süre

3 Gün

Nem Toleransı

5 %

Yangına Tepki Sınıfı

EN 13501-1
Min. Uygulama Kalınlığı

Uygulama Alanı

( Kuru Film Kalınlığı )

T üketim

2 mm

3,0 kg/m2

Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (biriken zemin suları)

3 mm ( Fileli uygulama )

4,5 kg/m2

Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (yeraltı suyu)

4 mm ( Fileli uygulama )

6,0 kg/m2

Zemin nemi ve basınçsız suya maruz alanlar

°

Teknik bilgiler, +20 C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

