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Premium Kalite, Solventsiz, Self Leveling Şap ve 
Kaplamalar için Konsantre Stiren-Akrilat Astar 
Tanımı
Combimix PP 600 premium kalite, konsantre stiren-akrilat astar beton, hafif beton, PVC, iyi yapışmış 
VCT/VAT, asfalt, yapıştırıcı kalıntısı, alçı, terrazzo, mozaik, reçine esaslı zemin kaplamaları, ahşap, çelik, 
bakır, kurşun, paslanmaz çelik, karo ve seramik üzerine uygulanmak üzere geliştirilmiştir. 

Özellikleri
• Fırça ile kolay uygulama
• En yüksek yapışmayı sağlar

• Yüzey emiciliğini azaltır 
• Çok amaçlıdır – Her türlü yüzey için aynı astar, katkı 

veya emülsiyon gerektirmeden kullanılabilmektedir  

Kullanım Alanları 
• Tüm Combimix Self-leveling ürünlerinin kullanımı öncesi her türlü yüzeyin astarlanması içindir. 
• İç ve dış mekanda kullanıma uygundur.
• Çok ciddi çevre ve iç mekan hava kalitesi gerekliliği istenen Yeşil Bina projeleri için uygundur. 

Önerilen Uygulama Yüzeyleri
Combimix ürünleri, tesviye şapları için min. 0.5 MPa, endüstriyel kaplamalar için min. 1.5 MPa  
yapışma dayanımına sahip alçı esaslı yüzeyler dahil bir çok yüzey üzerine direkt olarak uygulanabilir.

• Combimix ürünü üzerine gelecek zemin kaplaması türüne göre, %90 rölatif neme kadar, taze beton 
dahil, her seviye betona kazıma veya shot-blasting gerektirmeden uygulanabilme 

• İyi yapışmış alçı, hafif beton, karo mozaik, seramik, PVC, VCT/VAT
• Dış mekanda plywood, kompozit panel veya OSB muadili her türlü sert ahşap
• Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır veya kurşun gibi metal yüzeyler
• Epoksi, üretan, poliüretan, polyurea, MMA gibi reçine esaslı kaplamalar 
• Su ile çözülebilen yapıştırıcı kalıntısı ve asfaltik katbek yapıştırıcılar 
• Çimento ve epoksi esaslı terrazzo kaplamalar
• Dış mekan beton ve karo döşemeler  

Yüzey Hazırlığı
Tüm yüzeyler, sağlam, genel olarak temiz ve yapışmayı engelleyecek toz, yağ vb. artıklardan 
arındırılmış olmalıdır. Uygulama zemininde yapışma dayanımını ölçmek için yüzey çekme testi 
yapılmalıdır. Eğer çekme testi sonucu tesviye şapı için min. 0.5 MPa, endüstriyel kaplama için min. 
1.5 MPa değerini karşılamıyorsa veya yapılamamışsa, yapışmayı engelleyecek zayıf parçalar 
kazıma, shot blasting vb metodlarla yüzeyden mekanik olarak  arındırılmalı ve temizlenmelidir. 
Vakumlu süpürge yardımıyla yapılacak basit ve yüzeysel bir temizlik ve yüzey hazırlığı sonrasında, 
Combimix Primer PP 600 astar malzemesi fırça ile tatbik edilir ve kurumaya bırakılır. Yüzey sıcaklığı 
uygulama esnasında min. 6°C ve ortam sıcaklığı 10 ile 25°C arasında olmalıdır. Homojen kuruma için 
yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Combimix ürünü üzerine gelecek zemin kaplaması türüne göre, 
uygulama yüzeyi rölatif nem düzeyi %90 ve altında olmalıdır.

Teknik Özellikleri
Kuruma Süresi 1–3 saat

Sarfiyat Karıştırma bölümündeki 
tabloya bakınız

Ambalaj 5 lt Plastik Bidon

20 lt Plastik Bidon

Raf Ömrü >24 ay (Ambalajı 
açılmadan) 
Dona karşı koruyunuz 

PP 600 Primer

Improving indoor air quality.

Dondan koruyunuz

Sağlık ve Güvenlik Ürün MSDS formuna 
bakınız

Sayfa: 1/2
Rev. Tarihi: 17.04.2014

Combimix AB  
Verkstadsvägen 6 • 746 40 Bålsta Sweden • Tel. 0171-46 65 90 

• Fax. 0171-46 65 99 • info@combimix.se • www.combimix.se

COMBIMIX Türkiye ve Ortadoğu Distribütörü •  SCREPO Yapı Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mehmet Akif Mh. Sevgi Sk. No:8/B D:16 34775 Ümraniye/İstanbul TÜRKİYE 
Tel: +90 216 420 23 48 • info@screpo.com • www.screpo.com



Combimix datasheet

Yüzey İnceltme Oranı (PP 600:Su) Yaklaşık Sarfiyat (lt/m2)
Tesviye Şapları Altında:

0.150 

0.150 - 0.200

1:3 

1:1:1 (PP600:Su:Combimix Tesviye Şapı Tozu) 

5:1

Parlak Beton

Su/Latex Bazlı Yapıştırıcı Kalıntısı 

Ahşap, Linolyum, Alçı

PVC, VCT/VAT, Katbek Asfalt Kalıntısı 
ve Diğer Az Emici Yüzeyler 

Seramik/Karo Mozaik, Çelik, Metal

Çok emici ve bozuk yüzeyler

Endüstriyel Kaplamalar Altında:
Beton, hafif beton

Emici yüzeyler

* 1:1:1 (PP600:Su:Combimix Tesviye Şapı Tozu)

* 1:1:1 (PP600:Su:Combimix Tesviye Şapı Tozu)

** 1:5 (İlk kat) + 1:3 (İkinci kat)

* 1:1:1 (PP600:Su:Combimix Tesviye Şapı Tozu)

* 1:1:1 (PP600:Su:Combimix Tesviye Şapı Tozu)

0.250

0.200

0.100 - 0.150 

0.150 lt (İlk kat) ; 0.100 lt (İkinci kat)

0.150 

0.150 

Uygulama
PP 600 yoğun ve hafif trafiğe maruz bir çok yüzeyde kullanılabilir. Doğru inceltme oranları için üstteki tablodan faydalanınız. Ancak standart emici betonlar ve bir 
çok su bazlı yapıştırıcı kalıntısı üzerinde 3 birim su ile 1 birim PP 600 karışım oranına uyunuz. Çok emici ve bozuk beton yüzeylerde iki kat astarlama yapınız ve 
ilk kat uygulamaya 5 birim su ile 1 birim PP 600 karışımıyla başlayınız. 2-3 saat kurumaya bıraktıktan sonra ikinci kat uygulamayı 3 birim su ve 1 birim PP 600 
karışımıyla yapınız.  Ahşap yüzeylerde, 1 birim su ve 5 birim PP 600 karışımı ile astarlayınız. Diğer tüm emici olmayan metal, seramik/karo, iyi yapışmış PVC, 
VCT/VAT ile katbek asfalt yapıştırıcı kalıntısı yüzeylerde (*) şerbetli astar uygulamasını yapınız. 

Standart Uygulama: Astar karışımı yüzeye göllenme olmadan eşit dağıtılır ve yumuşak kıllı fırça yardımıyla homojen şekilde sürülür. El tipi pompa ile 
uygulanırken, yüzeyi tam kapladığından ve tabaka oluşturarak penetre olduğundan emin olunuz ve hemen arkasından fırça ile yüzeye yediriniz. Dolgu 
işlemlerinden önce astar tam kurumuş olmalıdır. Kuruma süresi, ortam koşullarına göre 1 ile 3 saat arasındadır. Alet ve ekipmanlar su ile temizlenebilir. Ancak 
PP 600 çok zor çözüldüğünden, sıçramış veya dökülmüş yerler su ile hemen temizlenmelidir. 

*Şerbet Astar: PP 600 Primer, su ve kullandığınız tesviye şapı tozunu bir kova içerisinde eşit şekilde karıştırınız. Karışımı yaptıktan hemen sonra fırça 
yardımıyla ince bir kat halinde yüzeye sürünüz. Kalın tabaka bırakmayınız. 

** Mutlaka 2 kat astarlanmalıdır. İkinci kat uygulama için, ilk katın dokunma kuruluğunda olduğundan emin olunmalıdır. 

Kürlenme ve Kuruma Süresi
Hava sıcaklığına, akımına ve ortam nemine bağlı olarak tipik kuruma süresi 1 ile 3 saattir. Düşük alt yüzey sıcaklığı ve/veya yüksek ortam nemi kuruma süresini 
uzatacaktır. Havalandırma ve yerden ısıtma sistemleri uygulama esnasında kapalı olmalıdır. PP 600 Primer tam olarak kurumadan Combimix tesviye şapları 
uygulanmamalıdır. 

Temizleme
Eller ve aletler, malzeme henüz sertleşmeden su ile temizlenmelidir. Malzeme sertleştikten sonra mekanik olarak temizlenmesi gerebilir. Göz ile temasından 
kaçının.  

Kısıtlamalar
Uygulama esnasında ve uygulamadan 72 saat sonrasında yüzey sıcaklığı 6°C ve ortam sıcaklığı 10 ile 25°C arasında olmalıdır.

Uyarılar
Burada yer alan mevcut ürün bilgileri COMBIMIX ve iş ortaklarının güncel ve mevcut tecrübelerine önerileri ile normal koşullarda uygulandığında doğru 
kabul edilmelidir.  Ürünü kullanmadan önce, kullanıcı ürünün ve ortamın uygunluğunu kontrol etmeli ve muhtemel riskleri, sorumlulukları ve 
yükümlülükleri aldığını bilmelidir. 
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Karıştırma
PP 600 Primer bir karışım kazanında üretilmiştir. Doğru karışım için ambalaj üzerindeki astarlama rehberini okuyunuz. Su ve astar karışımı mikser ile kolayca 
yapılabilir. Astarlama işlemi esnasında ve kuruma süresince ortamda iyi bir havalandırma olduğundan emin emin olunuz.
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