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PRIMERFIX 101 
PÜRÜZSÜZ YÜZEY ASTARI 

 

Ürün Tanımı: 

Akrilik polimer dispersiyon esaslı, tek bileşenli, 

kullanıma hazır ve yüksek yapışma gücüne 

sahip pürüzsüz yüzey astarıdır. 

Kullanım Alanı: 

Seramik, mermer, granit, plywood  gibi düz ve 
parlak yüzeyler, 
Sağlam boyalı yüzeyler (akrilik veya alkid 
esaslı), 
Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici 
yüzeylerde de astar olarak kullanılır. 
 
Özellikler: 

Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik 
yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey 
oluşturarak yapışma mukavemetini arttırır. 
Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye 
tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının 
yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. 
Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 
uygulanabilir.  
Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için 
kokmaz. 
İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez. 
 
Teknik Özellikler: 

Görünüm: Açık mavi sıvı 
Yoğunluk: ~ 1,50 kg/litre 
Uygulama Sıcaklığı:  +5ºC ile +35ºC 
Kuruma Süresi: 45-60 dakika  
Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. 

 

 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık:  

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına 
dikkat edilmelidir.  
Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento 
artıkları tamamen temizlenmelidir. 
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. 
 
Uygulama: 

Ürün iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo 
ile uygulanır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.  
Fırça veya rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta 

uygulanır. 

Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 

2 kat uygulanmalıdır.  

Kuruma süresi yaklaşık 60 dakikadır. 

Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. 

Uyarılar: 

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 
+5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.  
Primerfix 101’in sağlayacağı yüzey aderansının 
korunması için, uygulama sırasında 
kirlenmemesine özen gösterilmelidir. 
Sürekli ıslak ve su altında kalan bölgelerde 
uygulama yapmaktan kaçınınız. 
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
 

Tüketim:  

100-250 gr/m² (Tek kat için) 
Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir. 

 
Ambalaj:  

1 kg. / 3,5 kg. / 10 kg. plastik kova 
 



 
 

  TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 
 
 
 

PRIMERFIX 101  Sayfa 2 / 2 
 

Depolama ve Raf Ömrü:  

Sıvı bileşeni +5ºC ile +35ºC arasında güneş 
ışığına ve dona maruz kalmayacak şekilde 
koruyunuz 
Raf ömrü, uygun ortamda, orijinal ambalajında 
12 aydır. 
 
Risk Tanımları:  

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi 
tahriş edicidir. 
R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet 
yaratabilir. 
 

Güvenlik Tavsiyeleri:  

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak 
tutunuz. 
S 22: Tozlarını solumayınız. 
S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız. 
S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile 
yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz. 
S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, 
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske 
kullanınız. 
S 46: Yutulması halinde hemen doktora 
başvurunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumluluk:  

Bu teknik dökümanda verilen uygulama 
talimatları ve teknik değerler, tamamen 
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. 
Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler 
değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün 
nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu 
tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı 
Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru 
ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin 
olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece 
ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik 
dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli 
olup eski basımları hükümsüz kılar. (04/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 


