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ARALDITE® MULTILAYER  

PRIMER TU 
BETON YÜZEYLER İÇİN SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR 
 

 

KULLANIM Araldite Multilayer Primer TU üç bileşenli, solvent içermeyen, milimetre 
kalınlığında uygulanan ve beton tarafından  emilerek döşeme kaplamaları için 
uygun alt yüzeyi oluşturan malzemedir. Tek başına uygulanırsa, kolay 
temizlenir, kimyasal dirençli bir tabaka oluşturur ahşap, çelik ve beton üzerine 
uygulanabilir. 
 

 

UYGULAMA 
ALANLARI 

Genellikle Epoksi ve PU zemin kaplamalarında kalın katman tabakayı 
oluşturan ara kat malzemesi veya astar olarak uygulanır. Zemine penetre olur 
sağlam, camsı, şeffaf görünümdedir.Üzerine yapılacak olan kaplamanın  
zeminle bütünlüğünü ve gerekli olan kalınlığı sağlar. Bu kalınlık yüzey 
hazırlığında yapılan tepe-vadi profilinin oluşturacağı pürüzlendirme ile birlikte 
zemindeki düzensizlikleri kalınlığı oranında kapatır. 

 

ÖZEL 
NİTELİKLER 

* Solvent içermez 
* Betona mükemmel yapışma ve penetrasyon 
* İstendiğinde pürüzlü yüzey oluşturma 
* Kullanıma hazır ambalajda 
 

 

TEMEL VERİLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
 

Süre  
10° C 20° C 30° C 

Kapta kalma 
süresi 

100 dakika 70 dakika 30 dakika 

İlk sertleşme 
süresi 

24 saat 12 saat 6 saat 

Yüklemeye hazır 
olması 

Yaya trafiği 2 gün 
Tam yük  7 gün 

Yaya trafiği 2 gün 
Tam yük 7 gün 

Yaya trafiği 2 
gün 

Tam yük 7 gün 
 

 



 MEKANİK ÖZELLİKLER 
 
 

 Tipik Sonuçlar 
Basınç Mukavemeti 700 kg/cm² 
Çekme Mukavemeti 250 kg/cm² 
Betona Yapışma (aderans) 40 – 50 kg/cm² 
Elastikiyet Modülü 10000 kg/cm² 
Yoğunluk   ( 20°C ) 1,86 kg/cm³ 

 
KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 

Araldite Multilayer Primer TU  12 ay süreyle aşağı-daki maddelere batırılmış ve 
aşağıdaki sonuçları vermiştir. 
 

Deiyonize su + 
Javel suyu % 14 + 
Sülfirik asit % 10 + 
 % 30 + 

Nitrik asit % 30 + 
Asetik asit % 10 o 
Kostik soda % 20 + 
Kurşunlu benzin + 
Toluen + 
Ksilen + 
111-Trikloroetan + 
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı) + 
Oktanol + 
Meyve suları + 
Şekerli eriyik + 
Stiren + 
+ Etklenmemiştir  
O Sararmıştır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yüzey durumuna göre değişiklik gösterebilir. 

Beton veya şap  minimum 25 N/mm2 olmalıdır.Beton, şerbet,toz,yağ ve  
kirlerden arınmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın bağıl nem oranı, 
BS8204 göre %75’i beton’daki nem ise %5’i geçmemelidir. Zeminde nem artışı  
ve yeraltı suyu basıncı olmamalıdır. Eğer kürünü tamamlamamış bir beton ise, 
veya yükselen nem problemi varsa  astar malzemesi olarak zemin kaplama 
sisteminin altına doğrudan Epoxy Primer NB uygulanabilir. Yüzeyde 
pürüzlendirme yapılmış ise bu işlem sonrasında ortaya çıkan zayıf ve hasarlı 
bölgeleri Araldite Epoxygrout L kullanarak onarmak gerekir. Epoxy için 
hazırlanacak olan beton veya şap henüz dökülmemiş ise Huntsman teknik 
servisinden epoxy kaplamaya uygun olması konusunda bilgi alınılabilir. 
 
KARIŞTIRMA 
300-400 devir/dak. Karıştırıcı ile içine hava almamaya özen göstererek, reçine 
üzerine sertleştiriciyi dökerek tek renk olana kadar karıştırılır ve bunu takiben 
dolgu malzemesi yavaşça dökülerek karıştırmaya 3-4 dakika devam edilir. 
 
UYGULAMA 
Her paket üç bileşenden oluşur. Önce reçine içine sertleştirici eklenip uniform 
bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Dolgu malzemesi daha sonra yavaş yavaş 
reçine ve sertleştirici karışımına eklenir. Astar katlar zemine mala ile serilir. Her 
katın üzerine 0.4-0.8 mm. kuartz yüzey tamamen örtülünceye kadar serilir. Her 
kurumayı takiben yüzeyden serbest kuartz süpürülerek alınır. Karışım dişsiz 
mala yardımı ile yüzeye yayılır bu esnada üzerine çıkmak gerekirse çivili temiz 
olan ayakkabılar kullanılmalı gezilen yerler geri dönüş esnasında mala ile 
taranmalıdır. Aşağıda belirtilen kapta kalma süreleri içinde uygulama 
yapılmalıdır. 

TEMEL VERİLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarfiyat  (Bozuk yüzeylerde artabilir) 
 
~ 1.25 kg/m2 (tek katta) 
 

AMBALAJ  VE 
DEPOLAMA 

Araldite Multilayer Primer TU 30.0 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 14.0 kg 
reçine A, 2.8 kg sertleştirici B, 13.2 kg dolgu C. 
Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru 
ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır. 

 
 

KULLANMA VE 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
 
 
 
 
 
 
 

Araldite Multilayer Primer TU 
Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden 
uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. 
Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu 
krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. 
Buharını teneffüs etmeyin. 10° C altında kullanmayın. 
Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. 
Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir. 

UYARI: Teknik veriler ve sonuçları kontrollü laboratuar koşullarında yapılan testlere dayanmaktadır ve Alıcı tarafından kendi kullanım koşullarında 
yapılacak testlerle teyit edilmelidir. Burada tanımlanan ürün, mukoza membran, tahriş olmuş cilt veya kanla uzun süreli temas edilen kullanımlar veya 
vücuda implantasyon yerleştirilmesi amaçlanan kullanımlar için test edilmemiştir ve dolayısıyla da bu tür kullanımlar için tavsiye edilmez veya uygun 
olduğu belirtilmez ve Huntsman bu tür kullanımlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Huntsman işbu dokümanda verilen teknik 
veya diğer bilgi veya tavsiyelerden dolayı sorumlu olmayacak ve bu dokümanın içerdiği veya Alıcının talep edip etmemesinden bağımsız olarak 
Huntsman tarafından verilen teknik veya diğer bilgiler ya da tavsiyelerle ilgili bütün riskler Alıcı tarafından üstlenilecektir.  

 

Not Araldite® Huntsman Corporation’ın veya Huntsman Corporation’ın herhangi bir iştirakinin bütün 
ülkelerde olmamakla birlikte bir veya birden fazla sayıdaki ülkedeki ticari markasıdır 
 

Huntsman Ìleri Teknoloji Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Boya, Vernikçiler Org. San.Bölgesi  Doğu Cad. No:6 
Tuzla-İstanbul-Türkiye 


