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   Teknik Bilgi Föyü 

EMÜLFIX-A    

Çok Amaçlı Stiren Kopolimer Esaslı Dispersiyon Astar 

 

 
Tanım: 

Stiren kopolimer esaslı, solvent içermeyen, kullanıma 
hazır, çok amaçlı bir astar malzemesidir.  

 

Uygulama Alanları: 

EMÜLFIX-A astar genel olarak: 

 Emici ve tozlu yüzeylerin sabitlenmesi ve emici 
özelliğinin ortadan kaldırılmasında, 

 Üzerine halı serilecek Ģapların tozumasının 
önlenmesinde, 

 BAYCOCRET serisi tamir harçlarının uygulanacağı 
yüzeylerin hazırlanmasında, 

 Yüzeylerin üzerine DÖKġAP uygulaması yapılmadan 
önce, DÖKġAP harcında hızlı su kaybını engellemek 
için beton veya Ģap yüzeylerin astarı olarak kullanılır. 

 
Özellikler/Avantajlar: 

EMÜLFIX-A sürüldüğü beton Ģap veya sıvalı yüzeylerin 
içine nüfuz edecek özellikte olup, bu yüzeylerin su emici 
özelliğini ortadan kaldıran özel bir astar malzemesidir. 

 

Teknik Özellikler: 

Esası:     stiren butadien esaslı  
                                    sıvı dispersiyon 
Renk:     beyaz 
Kıvam:     sıvı 
pH:     8 – 9 
Katı madde oranı:   % 30 
Özgül ağırlık:  1,01±0,01 kg/litre (20 °C’de) 
  

Ambalaj: 

6 kg ve 30 kg plastik bidon 
 

Depolama: 

En az + 5ºC sıcaklıkta 12 ay boyunca saklanabilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzey Hazırlığı: 

Yüzeydeki gevĢek sıva, Ģap veya boya parçaları tel fırça 
veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. 
 

Malzeme Hazırlığı: 

Malzeme kullanıma hazırdır. 
 

Uygulama Yöntemi: 

 EMÜLFIX-A kat baĢına 100-150 g/m² sarfiyat ile 
fırça veya rulo ile emici ve tozlu yüzeyler üzerine 
sürülerek uygulanır. 

 EMÜLFIX-A uygulamasının,  genelde 2 saat ara ile 2 
kat olarak yapılması tavsiye edilir. 1. kat uygulama 
1/3 oranında sulandırılabilir. 2. kat EMÜLFIX-A 
sulandırılmadan uygulanır. 

 EMÜLFIX-A uygulanmıĢ yüzeyler su emici özelliğini 
kaybeder ve böylece üzerine yapılacak çimento 
esaslı kaplamaların karıĢımındaki gerekli hidratasyon 
suyunun kaybını önler. 

 

Alet Temizliği: 

Uygulamadan hemen sonra aletler su ile temizlenmelidir. 

 

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri: 

Ayrıntılar için lütfen MSDS belgesine bakınız. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


