
  

 

 

       
                     

                                       

 

            Bu teknik föyde verilen bilgiler sahip olduğumuz bilgi tecrübe ve deney sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Başarılı olarak uygulanması tamamıyla kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. 
The above information is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate. However due to the variable nature of application, the suitability of the product for the use intended 
is the sole responsibility of the user. 
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HİDROFOBİK EMPRENYE SIVISI 

HDYROPHOBİC IMPREGNATION FLUID 

 
TANIM 
PRIMER AC, tesviye şapı yapılacak olan beton ve şap yüzeylere, ön bakım olarak, sürüldüğü yüzeyde gözenekleri azaltan, 
yüzeyin emiciliğini ortadan kaldıran, yapışmayı artırıcı hidrofobik emprenye sıvısıdır. PRIMER AC, tesviye şapı uygulamalarında 
yüzeylerin nemden etkilenmesini engellemek aynı zamanda hızlı su emilmesinden kaynaklanan çatlakların oluşumunu önlemek 
amacıyla mutlaka uygulanmalıdır.  
 
KULLANIM YERLERİ 
• İç mekanlarda,  
• Tesviye şapı uygulamalarında, 
• Seramik yapıştırıcı uygulamalarında 
• Duvar ve döşemelerde yüzeylerin emiciliğin azaltılmasında, 

• Alçı sıva uygulamalarında, 
 

hızlı su emilmesinden kaynaklanan çatlakların oluşumunun önlemesi ve aderansın artırılmasında hidrofobik emprenye sıvısı 

olarak kullanılmalıdır.  

 
ÖZEL NİTELİKLER 

• Kokusuzdur ve su bazlı olması sebebi ile kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. 

• Self levelling tesviye şapı uygulamalarında büzülmeden kaynaklanan çatlamaları önler. 

• Self levelling tesviye şapı uygulamalarında hava kabarcığı oluşumunu engeller. 

• Fırça, rulo veya püskürtülerek tatbik edilir.  

• Kolay uygulanır ve ekonomiktir. 
 
SARFİYAT ve UYGULAMA 
PRIMER AC hidrofobik emprenye sıvısı olarak 0,100 kg/m² dir. 
 
Yüzeyin hazırlanması; 
PRIMER AC uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. 
Yüzeydeki oynar parçalar temizlenmelidir. 
 
Uygulama, 
PRIMER AC, yüzeye 1 m² alana 0,100 kg malzeme gelecek şekilde fırça, rulo veya püskürtülerek kullanılır. Uygulama zamanında 
ve uygulamadan sonra hava sıcaklığı en düşük +50 olmalıdır. 
  
Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra tesviye şapı uygulaması yapılabilir. 
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 
PRIMER AC, 10 L ve 30 L bidonlardadır. 
Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır. 


