
 

 

 

ERSAN UNIVERSAL ASTAR  

 

Ürün Tanımı     :           Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikon katkılı, mat iç ve dış 
cephe astar boyasıdır.  

Ürün özellikleri  : Silikonlu ve akrilik iç ve dış cephe boya ve kaplamalarında mükemmel bir 
uygulama yüzeyi hazırlayan, sonkat boya sarfiyatını azaltan, sıcaktan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları önleyen 
bir astar boyadır.         

Uygulama Yüzeyleri             :           Binaların iç ve dış  kısımlarında, Sıva, beton, tuğla, eternit vb. her türlü duvar 
yüzeyler üzerine uygulanır.  

Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı :Boyanacak yüzey, kir,yağ,toz ve kabarık boya kalıntılarından arındırılmalıdır. 
Sıva çatlakları onarılmalıdır. Yüzeyin durumuna göre bir veya iki kat uygulama yapılabilir. 

Uygulama    :              Uygulamadan önce astar boyayı iyice karıştırınız .Yüzey hazırlığı 
tamamlandıktan sonra; %20-25 oranında su ile inceltilerek  astar uygulaması yapılır. Uygulama esnasında yüzey 
ısısının +5 °C ile +30° C arasında olmasına dikkat edilmelidir.  

Kaplama Alanı   :     28 ± 5 mic. Kuru film kalınlığında ; 1 lt ERSAN UNIVERSAL  ASTAR  ile yüzeye 
bağlı olarak tek katta yaklaşık10-12 m2 /lt ,1 kg ile tek katta en az 7-9 m2 lik alan boyanır.  (Yüzey özelliklerine ve 
renge göre değişebilir.) 

Kuruma ( 20 ° C)  :       6 saattir. 

Depolama Şartları   :      Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, aşırı sıcaklık, nem ve dondan 
koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren 1 yıl 
depolanabilir.   

Depolama Sıcaklığı   :                   +5 °C ile +30° C arasında depolanmalıdır.  

Bağıl Nem    :        23 ±2 °C % 50 ± 5 reel rutubet. 

Güvenlik Uyarıları   :          

ZARARLILIK İFADESİ 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

ÖNLEM İFADELERİ 

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 



P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

 

                                                                          
Güneş ve        Donmaktan    Su ve Rutubetten        Dik                Çöpe Atmayınız         Lavabo ve     Türk  Malı 

 Isıdan        Koruyunuz     Koruyunuz                tutunuz         Kanalizasyona  

 Koruyunuz                  dökmeyiniz 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                             

 


