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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYARI VE ÖNERİLER

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

TÜKETİM

RAF ÖMRÜ

Akrilik kopolimer esaslı, emici olan yüzeyler için dolgulu brüt 
beton astarıdır.

İç ve dış mekanlarda brüt beton yüzeylerde ve tavanlarda 
kullanılır.
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Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, 
düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
BB-12 Brüt beton astarı ürünün sağlayacağı yüzey aderansı için, 
uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesi önlen-
melidir. 
24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulan-
mamalıdır.
Cilt ile temasından kaçınılmalı ve temas halinde bol su ile 
yıkanmalıdır. Teması engellemek için uygun eldiven kullanıl-
malıdır.
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile 
yıkanmalıdır.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan 
kaçınılmalıdır.
Devamlı su içinde olan yapılan uygun değildir.

BB-12 Brüt beton astarı en fazla %20 oranında su ilave edilip 
homojen bir hale gelinceye kadar, karıştırılarak, pösteki rulo ile tek 
kat olarak uygulanmalıdır.
Sıva uygulamasına geçilmeden önce ürünün tamamen kuruduğun-
dan emin olunmalıdır.
BB-12 Brüt beton astarı aralıklı olarak uygulanacaksa her uygulama-
dan önce homojenliğini korumak amacıyla tekrar karıştırılmalıdır.
Astar kuruduğunda renkli, çizilmez ve kumlu film tabakası elde 
edilir. Oluşan film tabakasının üzerine uygulama yapılır.
BB-12 uygulamasından sonra en geç 3 gün içinde sıva, alçı 
uygulamasına geçilmelidir.

AMBALAJ
12 kg, 20 kg plastik kova ve1500 kg IBC

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz. BB-12, 0°C derece altındaki 
sıcaklıkta donar.

0,60-0,70 kg/m² (seyreltilmeden)
0,35-0,40 kg/m² (%20 seyreltilerek)

KALİTE BELGELERİ
TS EN 1504-2 standardına uygundur.
Bayındırlık poz no: 04.555/03

Çimento ve özellikle alçı sıva uygulamaları öncesi aderans artırır.
Hızlı su emiciliği engeller.
Alçının dayanımı özelliğini arttırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzeyde alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları gibi istenmeyen 
yabancı maddeler uzaklaştırılmalıdır.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm
Uygulama sıcaklığı
Uygulama aletleri
Kuruma süresi
Yoğunluk
pH
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı

Kırmızı ve Yeşil
(+5°C) - (+30°C)
Pösteki rulo
1-2 saat
1,75±0,05 kg/L
8,5±0,5
≥ 0,8 N/mm2

Kapiler su emme ve su geçirgenliği
İşleme derinliği
Yangına tepki sınıfı

≤0,1 kg/m2.h0,5

Sınıf I <10 mm
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TS EN 1504-2:2005
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler,

kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi-
Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri

Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma,
Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması


