Aqusto Macun
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek yapıda, dış cephe dolgu ve
yüzey düzeltme macunudur.

İNCELTME

KURUMA SÜRESİ

SARFİYAT

Havasız (Airless)

DEPOLAMA

Kullanıma hazırdır.

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Son Kuruma: 24 saat

Uygulama yapılacak
yüzeyin cinsine,
emiciliğine ve yapısına
göre 1 Litre ile tek katta,
0,7-1,5 m² arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat
için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

Püskürtmede
Basınç: 200 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.035”
İnceltme: Kullanıma hazırdır.

Açılmamış ambalajında, serin 25 Kg
ve kuru yerde dondan, direkt 4 Kg
güneş ışığından korunarak 3
yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen
sonra hava almayacak şekilde
kapatınız.

ÖZELLİKLERİ
Daha önce boyanmış ve kabarmış dış
yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan
boşlukların
doldurulmasında
ve
mevcut hataların giderilmesinde dolgu
görevi görür. Esneme kabiliyeti
nedeniyle rötre çatlaklarının boya
üzerine çıkmasını önler. Su ve neme
karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit
düzlükte
bir
zemin
oluşturur.
Kuruduktan sonra uygun astar
kullanılmak şartıyla her türlü boya
uygulanabilir. Emiciliği son derece
azdır,
boya
sarfiyatı
düşüktür.
Yüzeylerin
teneffüs
kabiliyetini
engellemez. Zaman ve işçilikten
tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Dış cephelerdeki beton ve mineral
sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin
düzgün hale getirilmesi ve rötre
çatlaklarının doldurulmasında güvenle
kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam,
kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek
durumda olması gerekmektedir. Varsa
her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek
tabakalardan arındırılmalıdır. Beton,
brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz
süresi beklenmeli (28 gün), gevşek
sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya
benzeri yöntemlerle temizlenmelidir.
İlk defa boyanacak çimento esaslı
yüzeyler için macun ağırlığının %20’si
oranında taze beyaz veya gri çimento
su ile ayrı bir kapta karıştırarak boza
kıvamına getirildikten sonra Aqusto
Macun’un içine ilave edilir ve
karıştırılır. Uygulamaya hazır hale
gelmiş macunu ıspatula, esnek çelik
mala veya püskürtme yöntemi ile
yüzeye uygulanır. İlk kat tamamen
kuruyup sertleştikten sonra (24 saat)
ikinci kat uygulama yapılır (Her
defasında
maksimum
1
mm
kalınlığında uygulanması önerilir.)
Aqusto Macun, çimento ilavesinden
sonra 1 saat içinde tüketilmelidir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568
no’lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi
’ne
uygun
yapılan
alt
yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1:
Uygulama ve ürün kuruma süresi
boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının
+5°C ile +30°C arasında olması ve
her türlü yağış, çiğ ve dondan
korunması
gerekmektedir.
30°C
üzerinde
hava
sıcaklıklarında
uygulama yapılacaksa gölge olan
cephelerde uygulama yapılmalı ve
saat 10.00-16.00 arasında uygulama
yapılması önerilmemektedir.

UYARI-2:
Tamir
harcı
yüzeyler:

kullanılacak

0-10 mm yüzey tesviye ve düzeltme
için Filli Boya Stako uygulanmalıdır.
İnceltme için Filli Boya Stako + 4 kg
su kullanılması önerilir.
Çatlak uygulaması bir doğru boyunca
ilerliyorsa o doğru boyunca 10 cm
genişliğinde, yoğun çatlaklar varsa
tüm yüzey boyunca ek yerlerinde 10
cm bini yapılarak donatı filesi
uygulanmalıdır.
Donatı
filesi
uygulama yapılacak yüzey düzeltme
ve
tesviye
malzeme
toplam
kalınlığının 1/3’ü kadar dış yüzeye
yakın şekilde uygulanmalıdır.
Özellikle çimento esaslı yüzey
düzeltme
ve
tamir
macunları
uygulamasından, son kat boyaya
kadar geçen sürede yüzeyler aşırı çiğ
ve yağıştan korunmalıdır. Aksi
takdirde yüzeyde beyaz kusmalar
oluşacaktır. Böyle bir görüntüde,
yüzey bir araç yıkama fırçası ile
nemlendirilerek 1 ölçek Filox 451® + 1
ölçek
su
karışımı
yüzeye
uygulanmalıdır.
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