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   Teknik Bilgi Föyü 

EMÜLFIX-AK2    

Parlak ve Sırlı, Brüt Beton Yüzeyler için Reçine Esaslı Aderans Arttırıcı Astar 

 

 
Tanım: 

EMÜLFIX-AK2 polimer takviyeli reçine esaslı sıva 
astarıdır.  
 

Uygulama Alanları: 

 DıĢ cephe ve iç mekanlarda çimento esaslı ve alçı 
sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını 
arttırmak için, 

 Tavan sıvaları için astar olarak, 

 Tavan asmolen üzerine sıva astarı olarak, 
 Brüt beton veya her türlü pürüzsüz yüzeyler üzerine 

sıva uygulamasından önce, 

 Alçı sıva, alçıpan veya betopan gibi yüzeylere fayans 
veya seramik yapıĢtırmadan önce, 

 Eski seramik, fayans üzerine, fayans kaplama 
uygulamalarında, 

 Yüksek aderans elde edilmesi zorunlu olan her türlü 
uygulamadan önce aderans köprü astarı olarak 
kullanılır. 

 OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı sıva astarı 
olarak kullanılır. 

 

Özellikler/Avantajlar: 

Malzeme brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve 
tavanlarda kullanılabilir. Çimento ve özellikle alçı esaslı 
sıvaların yüzeye aderansını, çalıĢma süresini ve 
iĢlenebilirliliğini arttırır. 
 

Teknik Özellikler: 

Esası:    polimer takviyeli,  
                                reçine esaslı dispersiyon 
Renk:    açık mavi 
Kıvam:    fırça ve rulo ile sürülebilir 
Yoğunluğu:   1,50 kg/l 
ĠĢleme süresi:   1 saat 
Kuruma süresi:   60-120 dakika 
  

Ambalaj: 

10 kg ve 20 kg plastik kova 
 

Depolama: 

En az +5ºC sıcaklıkta 12 ay boyunca saklanabilir. 
 

Yüzey Hazırlığı: 

 Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taĢıyıcı, tozsuz ve 
temiz, aynı zamanda terazide olmasına dikkat 
edilmelidir. 

 Yüzey aderansını azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve 
parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde 
gevĢek parçacıklar olmamalıdır. 

 

Malzeme Hazırlığı: 

Malzeme kullanıma hazırdır. Kullanıma baĢlamadan 
önce kova içerisinde malzemenin karıĢtırılması tavsiye 
edilir. 
 

Uygulama Yöntemi/Sarfiyat: 

 EMÜLFIX-AK2, tekstürlü rulo ile önceden hazırlanmıĢ 
yüzeye uygulanır.  

 Uygulandığı yüzeyde ilk kürünü hızlı alır. 
Uygulamadan önce yüzeyin emiciliği ve sağlamlığı 
test edilmelidir.  

 EMÜLFIX-AK2 uygulaması yüzeyde kuruduktan sonra, 
çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların uygulamasına 
24 saat sonra geçilir. 

 15 kg EMÜLFIX-AK2  6-7,5 kg su ile karıĢtırılır. 
 Ortalama malzeme sarfiyatı kat baĢına              

0,10-0,15 kg/m²  olmaktadır. 
 

Alet Temizliği: 

Uygulama ardından aletler su ile temizlenmelidir. 
 

Önemli Uyarılar: 

 EMÜLFIX-AK2 uygulamasında, ortam ve yüzey 
sıcaklığı +5°C ila +30°C arasında olmalıdır. 

 Uygulama öncesinde ve sonrasında astarın kirlenmesi 
önlenmelidir. 

 EMÜLFIX-AK2 nemli ortamlar için uygun değildir. 
 

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri: 

Uygulama esnasında, uygun iĢ elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. KürlenmemiĢ 
malzemelerin tahriĢ edici etkilerinden dolayı, cilde ve 
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora baĢvurulmalıdır. Uygulama alanına 
yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. 
Çocukların eriĢemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 
 
 
 

 


