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DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU 

Tempo Brüt Beton Astarı 

ÜRÜN TANIMI 

Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan 

polimer modifiye reçine esaslı iç/dış cephe astarıdır. 

ÖZELLİKLERİ 

Brüt beton duvar, kolon, tavan gibi yüzeylerde aderans arttırıcı olarak kullanılır. Üzerine uygulanacak ürünün performansını 

olumlu yönde etkiler.  Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını 

artırmak amacıyla kullanılmaktadır. 

UYGULANACAK YÜZEYLER 

Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulanmasından önce uygulanır.  

UYGULAMA 

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Varsa her türlü türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek 

tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi uyulmalıdır (28 gün). Uygulama esnasında 

ve ürün kuruma süresi tamamlanana kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çiğ 

ve dondan korunması gerekmektedir. Sıcak havalarda direkt güneş ışınlarına maruz kalmadan uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Tempo Brüt astar, istenilen kıvama göre maksimum % 40- 50 oranında su ile düşük devirli bir karıştırıcı yardımı 

ile karıştırılıp hazırlanarak pösteki rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında Tempo Brüt Beton Astarı belirli 

aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir. (Yaklaşık 24 saat). 

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi ’ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde 

uygulanması gerekmektedir. 

İNCELTME ORANI 

Rulo uygulamalarında temiz su ile maksimum % 35- 40  inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir. 

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

SARFİYAT 

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Kg ile tek katta ortalama 5 m² 'ye 

kadar alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
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AMBALAJ 

12 Kg 

UYARI KELİMESİ 

Dikkat 

ZARARLILIK İFADESİ 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

ÖNLEM İFADESİ 

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. 

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
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Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk 

yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.  

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 

standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
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