
Ürün Tanımı
Tek bileşenli, akrilik emülsiyon esaslı, 
seramik üzerine seramik kaplamadan önce 
aderansı artırmak ve yüzeyin emiciliğini 
dengelemek için uygulanan yüksek yapışma 
gücüne sahip astardır.

Kullanım Alanları
İç ve dış mekan duvar;      
Her türlü seramik kaplaması,       
İç ve dış mekan zemin;      
Her türlü seramik kaplaması        
Sert vinil döşemeler        
Ahşap 
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize 
danışınız.

Avantajları
Prüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik 
yapıştırlması için pürüzlü bir yüzey 
oluşturarak yapışma mukavemetini sağlar.
Yüksek alkali ortamlardan etkilenmez.
Solvent içermez.  Kokusuzdur.
İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez. 

Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam 
olmalıdır.
Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento 
artıkları tamamen temizlenmelidir.
Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.
Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, 
balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve 
hatta sistre yapılarak temizlenmelidir.

Uygulama Detayları
Rulo ile uygulanır.
İnceltilmeden homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılır.

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Uygulama Sınırı
Yapıştırma astarının üzerine alçı ve sıvama 
harcı kullanılmaz.
Sadece Fayans ve Granit Yapıştırma Harçları 
kullanılabilir.
Sıvama veya tamir harçı amacıyla kullan-
mayınız.
Fayans seramik uygulamasına geçmek için 
en az 24 saat beklenmelidir.

Newsera
Seramik Üstü Seramik
Yapıştırma Astarı
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Uygulama Şartları
Ortam Sıcaklığının + 5 °C ile + 35 °C arasında 
olmalıdır.
Uygulamadan önce karıştırınız.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda 
uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
Kurumadan üzerine uygulama 
yapılmamalıdır. 
Newkim Seramik üstü seramik yapıştırma 
astarının sağlayacağı yüzey aderansının 
korunması için, uygulama sırasında 
kirlenmemesine özen gösterilmelidir.

Uygulama Aletleri
Rulo

Uyarılar & Öneriler
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler 
kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave 
edilmemelidir.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. 
Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Direk güneş ışığına maruz kalmayacak 
şekilde en fazla üç ambalaj üst üste 
konarak depolanmalıdır.
Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama 
sırasında eldiven kullanılmalıdır.

1-3-5 kg. PE kova

Ambalaj

Açık
Mavi
Sıvı

RenkRaf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 
üretim tarihinden itibaren  1  yıl

Tek katta 400 gr/ m² 

Tüketim

Görünüm
Uygulama Sıcaklığı
Yapısı
Yoğunluğu
Uygulama Sonrası Bekleme Süresi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.Teknik Bilgi
Açık mavi 
+5°C / +35°C
Akrilik kopolimer
Yaklaşık 1.60 gr/cm³ (±0.1)
24 saat
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