
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir. Ve

rs
iy

on
: 0

3/
20

22

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Faks: 040 54004-9, www.mega.de

057

Ürün tarifi:
Su ile seyreltilebilir, beyaz pigmentli ahşap 
izole edici astar, ahşap yüzeylerde düşük sisli 
astarlamalar için. Kritik zeminlerde de yapış-
mayı artırıcı. Ahşap içerik maddelerine karşı 
kilitleyici etki.

Uygulama:
İçte ve dışta. Quick & Easy püskürt-
me sisteminde rasyonel astar kaplama-
lar için. Örn. MEGA Quick & Easy 2.0 
ve 2.1 gibi MEGA püskürtme cihazları 
ile renklenmeye meyilli ahşap yüzeylerde uy-
gulama için. Bloklaşma direncine ilişkin gerek-
sinimleri olmayan sınırlı düşük toleranslı yapı 
parçaları, örn. Carport, ahşap kulübeler, çatı 
saçakları iki püskürtmeyle sürme ile ilave son 
kat boya gerekmeden rasyonel bir şekilde tek 
tencere sistemi olarak kaplanabilir. 

Özellikleri: 
• ahşap içerik maddelerine karşı kilitleyici
• yüksek kaplama kapasitesi
• Kritik zeminlerde yapışmayı artırıcı 
• çok iyi zımparalanabilir
• su ile seyreltilebilir
• hızlı kuruma
• düşük sisli ve az kokulu
• DIN EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncağı için 
 uygundur 
• tere ve salyaya karşı dayanıklı

Bağlayıcı madde temeli:
Katyonik akrilat dispersiyon 

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,27 kg/l

Parlaklık derecesi:
İpek matı

Renk tonu:
Beyaz

Paket boyutu:
2,5 l

İşleme:
Püskürtme, kullanım öncesi itinayla karıştırın.

Zemin:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. 
Yapışmayan eski katlar, artık bırakmadan 
ortadan kaldırılmalıdır. İyi yapışan eski kap-
lamaları, üzerine işleme öncesi zımparalayın. 
Sızan reçineleri seyreltici ile ortadan kaldırın.

Özel notlar:
Ahşap içerik maddelerine karşı izole edici 
etkisi, bazı faktörlere bağlıdır. Özellikle bol 
içerik maddeli ahşaplarda icabında çift kap-
lama uygulayın. Bunun dışında kaplamaların 
arasında 12 saat bir asgari kuruma süresine 
uyulmalıdır. Ancak burada da münferit durum-
larda (örn. bazı tropikal ahşaplarda veya bol 
dallı kalitelerde) renklenmeler meydana gele-
bilir. Farklı kaplamalarla üzerine işleme, en er-
ken 12 saat sonra gerçekleşebilir. İcabına bir 
test kaplama yapılmalıdır. Ahşap yüzeylerin 
temizliği için Anlauger (örn. Geiger SE1) veya 
alkali deterjanlar (örn. MEGA 941/942 Clean 
Üniversal) kullanmayın. Yüksek alkalinite, 
katyonik bağlayıcı maddenin izolasyon etkisi-
ni olumsuz etkileyebilir. İzole edici etki zayıf-
latılabilir veya tamamıyla ortadan kaldırılabilir.

Uyumluluk:
Diğer malzemelerle karıştırmayın. MEGA 057 
Quick & Easy sprey ahşap izole edici astar, di-
ğer ürünlerle uyumlu değildir. Aletleri kullanım 
öncesi ve sonrası su ve/veya MEGA 906 Qu-
ick & Easy alet temizleyici ile iyice temizleyin.

Açıklamalar: 
Açık alandaki işlenmemiş ahşap, öncesinden 
MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye 
ile işlenmelidir. Ardından mutlaka neme karşı 
koruyun ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şe-
kilde üzerine işleyin.

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. (Suyla 
seyreltme, izolasyon etkisini kısıtlayabilir).

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ve/veya MEGA 
906 Quick & Easy alet temizleyici ile.

Tüketim:
Yakl. 100–150 ml/m². Kesin tüketim değerleri-
ni objeye göre tespit edin.

Kuruma:
20 °C ve %50 bağıl nemde:
Toz bırakmaz:  yakl. 2 saat sonra
Dokunacak kadar kuru:  yakl. 3 saat sonra
Üzeri işlenebilir:  yakl. 12 saat sonra 

Püskürtme verileri:

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:
Seyreltme: seyreltmeden

HVLP cihazları:
Nozul: No. 3
Basınç: 0,5 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
+5 °C'nin altında işlemeyin (ideal aralık 10–25 
°C arasıdır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dik-
kat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, 
kurumayı geciktirir ve izolasyon etisini kısıtlar.

Depolama:
Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz 
depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:
Katyonik akrilat dispersiyon, titanyum dioksit, 
mineralli dolgu maddeleri, su, glikoller, katkı 
maddeleri, koruyucu madde 1,2-Benzisothia-
zol-3(2H)-on, çinko pirition

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın. 

Atık anahtarı: 
08 01 12

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/g 30 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 30 g/l VOC içermektedir

GISCODE:
BSW 20
 

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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