
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.
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Ürün tarifi:
Sulu veya çözücü madde içeren tek bileşenli 
son kat kaplamalar içte ve dışta uygulanma-
dan önce kullanılan sulu yapışma ve izole edi-
ci astar (katyonlar teknolojisi).

Uygulama:
İçte ve dışta. Nüfuz edici maddeleri nötr hale 
getirir (örn. nikotin, is, kuru su lekeleri, ahşap 
içerik maddeler vs.). Ahşap, ahşap ham mad-
deler (açık alanda işlenmemiş ahşabın önce 
MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye 
ile işlenmelidir), alçı, alçı elyafı ve alçı levha-
lar, sıva, beton, kâgir, taşıyabilir eski katlar, 
seramik kaplamalar, demir dışı metaller ve 
plastiklerde öncesinden deneme kat yapılarak 
kullanılabilir.

Özellikleri:
• çok yüksek yapışma kapasitesi 
• az gerilimli 
• harika leke izolasyonu 
• çok hızlı kurur 
• difüzyon edilebilir 
• çok iyi seyir 
• su bazlı   
• kokusuz 
• az zararlı madde içerir  
• üzerine üniversal olarak işlenebilir

Bağlayıcı madde temeli:
Polimerizat bazlı katyonik bağlayıcı madde

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,41 g/ml

Parlaklık derecesi:
İpek matı

Renk tonu:
Beyaz

Paket boyutu:
2,5 l und 12,5 l

İşleme:
Fırçayla sürme, rulo ile sürme ve püskürtme 
(Airless). Kullanıma hazır, işleme öncesi iti-
nayla karıştırın.

Zemin:
Zemin temiz, kuru, taşıyabilir ve ayırıcı mad-
delerden arındırılmış olmalıdır. Eski, sıkı ya-
pışan katları temizleyin ve iyice zımparalayın. 
Gevşek, kötü yapışan eski katları ortadan 
kaldırın. VOB yönetmelikleri, Bölüm C, DIN 
18363, fıkra 3 dikkate alınmalıdır.

Lütfen dikkat:
Ahşap yüzeylerinin temizliği için sadece yakl. 
6,5 – 8 pH değerine sahip deterjanlar kullanıl-
malıdır, aksi takdirde katyonik bağlayıcı mad-
denin izole edici özellikleri olumsuz bir şekilde 
etkilenebilir. Son katta kahverengi renklenme-
ler meydana gelebilir. Geleneksel, hafif nötr 
deterjanlar tavsiye edilir.

Temel kat:
MEGA 053 Aqualack izole edici astarı 1 x sey-
reltmeden ve düzenli bir şekilde sürün (aşırı 
yüklenmede kuruma sonrası ikinci bir katman 
sürün).

Son kat:
Sulı veya Çözücü madde içeren, tek bileşenli 
son kat kaplamalı 1 kat.

Teknik veriler

Seyreltme:
Seyreltmeden işleyin. Suyla seyreltme, izole 
edici kapasitesini olumsuz etkilemektedir.

Tonlama:
Classimix üniversal renk tonu verici macun-
larla %5'e kadar. Diğer macunların kullanımı, 
uyumsuzluklara neden olabilir.

Aletlerin temizliği:
Aleti kullanım sonrası derhal su ile yıkayın. 
MEGA 053 Aqualack izole edici astar, diğer 
ürünlerle uyumlu olmadığı için aletleri kulla-
nım öncesi ve sonrası iyice temizleyin.

Kuruma:
20 °C ve %65 bağıl nemde:
Dokunacak kadar kuru: yakl. 1 saat sonra
Üzeri işlenebilir: yakl. 8 saat sonra
Düşük sıcaklıklar ve bir yüksek nem, kuruma-
yı geciktirir ve izole edici kapasitesini azaltır.

Tüketim:
Yakl. 100 ml/m² 
Verimlilik: kat başı yakl. 9–11 m²/l. Kesin tüke-
tim değerleri, objede tespit edilmelidir.

Airless ile püskürtme:
Nozul: 0,019“–0,023“ inç
Basınç: 180–210 bar
Püskürtme açısı: 60°
 
Genel notlar

Uyumluluk:
Diğer malzemelerle karıştırmayın. MEGA 053 
Aqualack izole edici astar, diğer ürünlerle 
uyumlu değildir. Aletleri kullanım öncesi ve 
sonrası su ile iyice temizleyin.
Açıklamalar:
MEGA 053 Aqualack izole edici astar, doğ-
rudan demire ve çeliğe sürülmemelidir. Açık 
alandaki işlenmemiş ahşap, öncesinden 
MEGA 241 Protect ahşap koruma emprenye 
ile işlenmelidir. Açık alanda uygulamada mut-
laka neme karşı koruyun ve mümkün olduğu 
kadar hızlı bir şekilde üzerine işleyin.

İşleme sıcaklığı:
8 °C'nin altında işlemeyin.

Depolama:
İyi kapatılmış ambalajlarda en az 12 ay. Dona 
karşı hassas.

İçerik maddelerine ilişkin açıklama:
Bu ürün, 67/548/EWG yönetmeliği bağlamın-
da tehlikeli içerik maddelerine sahip değildir.

Bertaraf notları:
Kanalizasyona veya çöp bidonuna atmayın. 
Yerel makamlar uyarınca bertaraf. Kurumuş 
artıklar, ev atıkları üzerinden bertaraf edilebilir.

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

GISCODE:
BSW30

WGK 1 (Su tehdit sınıfı 1) (VwVwS):
Suya hafif bir tehdidi bulunmaktadır

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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Aqualack izole edici astar


