
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
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Ürün tarifi:
MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, su bazlı, pig-
mentli bir astarlama maddesidir ve ince parça-
lı sentetik reçine dispersiyonu bazlıdır.

Uygulama:
Kapalı alan.   Keçe duvar kâğıtlarını ve diğer 
yarı saydam duvar kâğıtları türlerini uygula-
madan önce zemin ön işleme için. Zeminin 
renk tonu farklılıklarını (örn. macunlama yer-
leri) dengeler ve aynı zamanda zemini izole 
etmeden emiş kapasitesini egalize eder.

Özellikleri:
• yüksek kaplama kapasitesi 
• emiş kapasitesini düzenler
• zemini izole etmez
• yakl. 6–8 saat sonra üzerine duvar kâğıtları  
 uygulanabilir
• yüksek yaş mukavemeti
• kullanıma hazır
• az kokulu
• çözücü madde içermez

Bağlayıcı madde temeli:
Vinil asetat kopolimer

Özgül ağırlık:
Yakl. 1,45 g/cm³

pH değeri:
Yakl. 9

Parlaklık derecesi:
Mat

Renk tonu:
Beyaz/şeffaf. MEGA Mix boya karıştırma hiz-
meti üzerinden geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:
Temel C/şeffaf: 2,5 l/5 l
Beyaz: 10 l

İşleme:
MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, (lignin lekelen-
mesi yok) kapalı alanda örn. sıva, beton, alçı 
elyafı ve alçıpan levhalar gibi tüm taşıyabilir, 
kuru, emici ve düz zeminlerde kullanılabilir. 
MEGA 257 duvar kâğıdı astarı kullanıma ha-
zırdır ve küçük fırça, fırça, rulo ve (maks. tane 
boyutu 0,2 mm olan) uygun bir püskürtme ci-
hazı ile işlenebilir. Hafif kumlanan zeminleri, 
gevşek malzemeleri ve tozu iyice fırçalayın, 
eski duvar kâğıtlarını, duvar kâğıdı artıklarını 
ve tutkal boya katlarını ortadan kaldırın.

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, keçe duvar 
kâğıtlarında ve diğer yarı saydam duvar kâ-
ğıtlarında ve duvar kaplamalarında (kâğıttan 
duvar kâğıtları, doğal ham maddeler, tekstil 
duvar kâğıtları vs.) mutlaka gerekli olan renk 
açısından düzenli bir zemin oluşturmaktadır. 
Renklenmeyi tetikleyen faktörlere sahip ze-
minler (örn. is kirlenmeleri, baca kurumlanma-
ları, ahşap içeren kâğıtların artıkları) uygun 
malzemeler ile onarılmalıdır.

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, alçı ve çimen-
to içeren macunlar için zemin olarak uygun 
değildir .

Lütfen duvar kaplama üreticilerinin işleme not-
larını dikkate alın.

Zemin:
Zemin temiz, kuru, taşıyabilir, düzenli bir şekil-
de emici ve düz olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 
18 363 zemin ön işleme yönetmelikleri ve BFS 
bilgi sayfası No. 16 dikkate alınmalıdır.

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile.

Kuruma:
Yakl. 20 °C'de ve %65 nemde yakl. 8–10 son-
ra yüzeyi kurur ve üzerine sürülebilir. Üzerine 
işleme ancak tam kuruma sonrası gerçekle-
şebilir.

Tüketim:
Yakl. 100–130 ml/m², düz yüzeylerde. Hesap-
lama için kesin tüketim değerleri, objede bir 
deneme sürme ile tespit edilmelidir.

Genel notlar

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Açılmamış halde son kul-
lanım tarihi en az 12 ay içerisinde.

İşleme sıcaklığı:
Zemin ve ortam sıcaklığı için +5 °C'nin altında 
işlemeyin. Aşırı sıcaklıkta işlemeyin.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Vinil asetat kopolimer, titanyum dioksit, işlev-
sel dolgu maddeleri, su, katkı maddeleri, koru-
yucu madde: İzotiazolinon türevleri

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın.
a) Sertleşmiş ürün artıkları:
 Ev atıkları/ev atıklarına benzer ticari atık
b) Sertleşmemiş ürün artıkları:
 Yerel eski boya toplama yerine teslim edin
c) Artıkları boşaltılmış ambalajlar:
 Dönüştürülebilir malzeme toplamasına  
 (örn. sarı konteyner/torba) dâhil edin

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

GISCODE:
BSW20

Tehlike ve güvenlik notları
İçerdikleri: 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Bunların karışımı: 
5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H 
izotiazol-3-on (3:1).

Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir. Dikkat! 
Püskürtmede, akciğere nüfus eden tehlikeli 
damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisi solu-
mayın. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. 
Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı 
ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. 
Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koru-
ması/yüz koruması kullanın. Cilt tahrişi veya 
egzama durumunda: hekime başvurun. 

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Te k n i k  B i l g i  S a y f a s ı  T M  2 5 7

Duvar kâğıdı astarı


