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MEMBRAN ASTARI   
ANYONĐK BĐTÜM EMÜLSĐYONU  
 
TANIMI : 
Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar 
malzemesidir.  
Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur. 
 
KULLANIM ALANLARI:  
MEMBRAN ASTARI, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün 
yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz 
yapışmasını sağlar. 
 
TEKNĐK ÖZELLĐKLER: 
 
ESASI : Bitüm 
ĐNCELTĐCĐ : Su 
RENK : Ambalajında iken koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah 
KIVAM : Akışkan 
YOĞUNLUK : 1,02 kg/dm3 
YUMUŞAMA SICAKLIĞI : +70°C 
UYGUN UYGULAMA SICAKLIĞI : +5°C ila +35°C arası 
KATI MADDE ORANI : %18 
pH                                            : 9 
KURUMA SÜRESĐ :DOKUNMA     :1 Saat 
     TAM KURUMA :5-6 Saat 
     TEST             :8 Gün  
 
AVANTAJLARI : 
Çok ekonomiktir.  
Kullanıma hazırdır. 
Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir. 
Karışımında su bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar. 
Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. 
Su bazlı olduğundan çevre dostudur.  
Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez. 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI: 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. 
Büyük gözenek ve çatlaklar Tamir Harcı ile doldurulmalıdır.  
 
UYGULAMA: 
MEMBRAN ASTARI soğuk uygulamalıdır. 
MEMBRAN ASTARI uygulamaya hazırdır, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp bitüm fırçası veya 
tabanca ile uygulanır. 
Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4–5 saatte kurur. 
Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. 
 
ALET TEMĐZLĐĞĐ : 
Kullanılan aletler, kullanımdan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventler ile 
temizlenebilir. 
 
SARFĐYAT : 
250 g/m² 
 
AMBALAJ : 
Net 16 kg Metal Kutu 
 
RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:  
Membran Astarı  ambalajında iken dondan korunmalıdır. 
Açılmamış orijinal ambalajında,  kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü asgari 12 aydır. 
 
UYARILAR : 
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MEMBRAN ASTARI ambalajında iken dondan korunmalıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.(S2) 
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25) 
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için 
yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk 
yüklemez. 
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 
 
 


