
TANIM

Düz ve parlak beton ve benzeri zeminlerde üzerine yapılacak olan 

uygulamanın yapışmasını arttıran akrilik reçine esaslı tutundurma (aderans 

arttırıcı) malzemedir.

ÖZELLİKLERİ

Solventsizdir. Çevre Dostudur. Akıcı ve kolay sürülebilme imkanı 

olduğundan kolay uygulanır. Parlak ve düz zeminlerde yüksek tutundurma 

gücüne sahiptir.

UYGULAMA

Düz parlak brüt beton yüzeylerde, karo, seramik, fayans üstü uygulamalarda, 

terrazo, kum taşı, klinkler, düz ve yoğun beton zeminlerdede, çimento 

şapları üzerinde, sentetik kaplamalarda ve yoğun boyamalar üzerinde 

başarı ile uygulanır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk : Kırmızı.

Yoğunluk : 1,96 kg/m²

Tüketim : Yüzeyin durumuna göre (150 - 250 g/m²

Uygulama Aleti : Fırça, rulo

Ambalaj : 5 ve 20 kg’lık plastik kova ambalajlarda

Raf Ömrü : Orjinal ağzı açılmamış ambalajında 1 yıl

UYGULAMA TALİMATI

Uygulanacak yüzey her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı maddeler 

vb. tabakalardan temizlenmelidir. HAYZUNMAX Tutundurma Astarı 

kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Su ile inceltme yapılabilir. Yüzeye 

rulo veya fırça ile sürülmelidir. Uygulamadan bir gün sonra veya hava 

şartlarına göre kurumadan sonra üzerine diğer malzemelerin uygulaması 

yapılabilir. Ambalajda artan malzemenin üzerine çok az su ilave edilerek 

ambalajın kapağı sıkıca kapatılarak saklanabilir.

Aletlerin Temizlenmesi:

Kullanılan tüm takım uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

UYARI

Soğuk >+1˚C, Sıcak <+40˚C hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır.  

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. 

Çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz. Çalışırken koruyucu gözlük ve 

eldiven kullanınız. Cilde temas ettirmeyiniz. Cilde temas durumunda bol su 

ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurulmalıdır. 

Yukarıdaki değerler 23˚C ±2 sıcaklık ve %50 ±5 nemli ortam koşulları için 

verilmiştir. Kuru ve serin ortamda depolayınız. Teknik destek ve daha fazla 

bilgi için Maxicoll Teknik Servisini arayınız.

SORUMLULUK

MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 

zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 

Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 

kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 

güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 

ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 

ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 

sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 

hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 

ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 

üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 

meydana gelebilir.
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