
ÜRÜN ÖZELLKLERİ 

KULLANIM ALANI 

UYGULAMA  

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN TANIMI 

Polimer modifiye reçine esaslı, su bazlı, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını sağlamak için geliştirilmiş aderans 
attırıcı arttırıcı astardır. 

BETOLİN ASTAR 

Uzun Ömürlü 
Dört mevsim uygulama 
Su itici 
Kolay uygulama  

Aderans arttırıcı 
Mükemmel yapışma 
Kokusuz Yapı 

Brüt beton, duvar, tavan, fayans ve betopan gibi yüzeylerde, çimento ve alçı esaslı sıva altı uygulamasında güvenle kullanılır. 

Yüzey Hazırlığı;    
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve te-
miz olmalıdır, yapışmayı (aderansı) azaltacak yağ, gres, pas, 
parafin kalıntılarının ve gevşek yüzey parçacıklarının temizlen-
mesi gerekir. 
 

Uygulama;                                                                                         
12kg  Brüt Beton Astarı 4-6 kg su ile inceltilip, el mikseri yardı-
mıyla 3-4 dakika karıştırılmalı ve tekstürlü rulo ile uygulanmalı-
dır. Nem oranının yüksek olduğu yüzeylerde (hamam sauna 
vb.)  uygulama yapılmamalıdır. Kaba sıva ve dış cephe uygula-
malarında önerilmemektedir. 

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ 

Ambalajlama Bilgileri:            12 Kg. 
Depolama Koşulları :              Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,                                           
.                                                  donmaktan  koruyarak  5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. 

Ürün ambalajı üzerindeki  sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara   
uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Reçine tipi                           
Renk                                    
Parlaklık                                
Vizkozite   (cPoises/25oC) 
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C) 
Katı madde  (120°C / 30dk) 
PH  

Akrilik kopolimer 
Sarı, Kahve 
Mat 
500 ± 25 
1.58  
75 ± 2  
8,5 ± 1 

Kuruma Süreleri  
Dokunma kurması: 
Toz tutmama  kuruması: 
Sert Kuruma: 
 
 
 

1-2 saat 
3-4 saat  
12  saat 
 

(23 ± 2°C ve  %50 bağıl nem koşullarında) 
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Teknik Bilgi Formu 

www.adolin.com 

BOYADIĞI ALAN - SARFİYAT 

Tek katta yüzeye bağlı olarak; 
12 Kg  ile  70m² yüzey astarlanabilir. 

 
 

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 


