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TANIM
MAXISEAL PUR Primer 1K, iç ve dış mekanlarda, Poliürea ve Poliürea 
izolasyon malzemeleri uygulamasından önce, zeminin tozumasını 
engellemek, aderansı arttırmak ve nemi kesmek amaçlı kullanılan 
poliüretan bazlı tek komponentli izolasyon zemin astarıdır.
UYGULAMA  ALANLARI
Tüm iç ve dış mekanlarda kullanılır.
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
İzolasyon malzemesinin zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini  
ortadan kaldırır,
Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir,
Uygulama sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır,
Yüksek yapışma gücü vardır,
Uygulama sonrası tozumayı engeller.
UYGULAMA METODU
Yüzey Hazırlama
Uygulanacak yüzeylerin temiz ve sağlam olmasına özen gösterilmelidir. 
Beton yüzeyler tel ile aşındırma v.b. metodlarla pürüzlendirilmelidir. 
Çatlaklar, gözenekli yerler ve kabarmalar bertaraf edilmeli ve tamirat 
ile iyileştirilmelidir. Yüzeyde su sızıntısı varsa, tamamen bertaraf edilip, 
yüzeyin  kuruması beklenmelidir.
Uygulama
Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. 
Fırça, rulo ve sprey ile püskürtülerek uygulanır. MAXISEAL PUR Primer 
1K,  iyice karıştırılarak, zemine fırça veya rulo yardımı ile tatbik edilir. 
Normal şartlarda kürleşme 45-60 dakika, kuruma süresi 6-8 saattir. Sıcak 
ortamlarda süre kısalır, soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir.
SARFİYAT
yaklaşık 0,200 - 0,250 kg/m²
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış 
orjinal ambalajında kullanım ömrü 9 aydır.
Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için 
geçerlidir.

UYARILAR
+5ºC / +35ºC arasında kullanılmalıdır.
Hazırlanan ürüne hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Kullanım süresi geçmiş ürün kullanılmamalıdır.
Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle 
yapılmamalıdır.
AMBALAJ 
15 kg’lık teneke kova.
SORUMLULUK
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili 
yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan Maksikol Kimya Sanayi sorumlu tutulamaz.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi 
Formuna (GBF) uyunuz. MAXISEAL PUR Primer 1K, izosiyanat ve ksilen 
içermektedir, yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara ile 
yaklaşılmamalıdır. Uygulama alanları çok iyi havalandırılmalı,uygulama 
esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven 
ve maske kullanılmalıdır. Deri ile temas ettiğinde sabunlu su ile yıkayınız. 
Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Eldiven ve gözlük 
kullanınız. Çocuklardan uzak tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Sarı - Kahverengi

Yoğunluk 1.10 ± 0.01 kg/lt

Kullanım Süresi
Suya Dayanıklılık
Mekanik Dayanıklılık
Kimyasal Dayanıklılık

45-60 dakika.
Mükemmel Dayanıklı
Uygulamadan 12 saat sonra
7 gün sonra

Uygulama Yapılan Zemin sıcaklığı +50C / +350C

Kuruma Süresi 6-8 saat
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