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ISOTHANE® PU PRIMER  
POLİÜRETAN ASTAR 
 
TANIM PU PRIMER çok çeşitli sayıda kaplama ve alt katman malzemeleri arasında 

yapışmayı güçlendirmek için geliştirilen, yüksek yapışkan özelliğine sahip astar 
malzemesidir. PU PRIMER, özellikle Isothane elastomerik membran kaplama 
ile birlikte kullanıldığında uygundur. Solventli ve  havanın nemi ile kürlenen 
üretan prepolimer bir malzemedir. EM kaplamalarına olan kimyasal açıdan 
benzerliği, kaplamalar arasında iyi bir yapışma sağlar. Gözenekli ve pürüzlü 
beton yüzeyler  üzerinde  sızdırmaz bir tabaka oluşturur.Asbest gibi kırılabilir alt 
tabaka malzemelerinin bile dayanıklılığını arttırır. Bitümlü alt tabaka 
malzemeleri üzerinde bir bariyer görevi görür ve demir olmayan metaller gibi 
zor alt tabaka malzemeleri arasında yapışmanın daha iyi olmasını sağlar.    
PU PRIMER in özel uygulamalarına ait referans bilgileri “Isothane veri ve 
uygulama notlarında” mevcuttur.  
 
 

 
 
 
 
 

TEMEL VERİLER TEKNİK BİLGİLER 
 
Form                      :Hafif bulanık,açık sarı,sıvı 
Yoğunluk               : 0.90  kg/dm³ 
Parlama noktası    :31°C 
Verim                     :6-10 m²/lt (Yüzey durumuna göre değişebilir) 
Kuruma süresi       :2-4 saat içinde hafif yapışkan olur 
Kat süresi              :En az 2 saat, en fazla 48 saat. Bitümlü yüzeylere uygulandığı 
zaman, tekrar kaplama yapmadan önce en az 4 saat beklenmelidir. 
Uygulama sıcaklığı : 0 - 70°C 
Raf ömrü                : 6 ay 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UYGULAMA 
PROSEDÜRÜ 

YÜZEY HAZIRLIĞI 
• Tüm yüzeyler  temiz ve kuru olmalı, yağ ve gres içermemelidir. 
• Gevşek malzemeler ve kalkan yüzeyler  temizlenir 
• Gerekli olduğu durumlarda yüzeyler fırça ile yıkanır  
• Metaller pas ve korozyondan arındırılır  
• Pürüzsüz her türlü metal, plastik ve fiberglas gibi yüzeyler aşındırılır.  
• Yeni dökülmüş betonlara uygulama yapmadan önce beton 28 günlük 

kür süresini tamamlamalıdır. 
ÇATILAR: 

• Toz, kir ve gevşek parçalar temizlenir. 
• Oluşmuş küf ve mantar tabakaları ilaç ve su yardımı ile temizlenir. 
• Çatlaklar ve yüzeydeki boşluklar mastik ile doldurulur 
• Yapılan kaplamada alttan gelen sudan ötürü baloncuklar oluşmuşsa 

bu noktalar kesilir ve açılır.Nemin buharlaşması için beklenir.Açılan 
yerlere EM ürünlerinden biri uygulanır. 

 
UYGULAMA 
PU PRIMER’ı doğrudan kutusundan fırça veya spray  ile uygulayanabilir.. 
Genelde tek uygulama yeterli olmaktadır ama porozitesi yüksek bazı yüzeyler 
iki kat uygulama gerektirebilir. 
 
TEMİZLEME 
Ekipman temizliği için aromatik çözücüler kullanılabilir. 

 

AMBALAJ  VE 
DEPOLAMA 

Isothane PU Primer 25 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 
Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru 
ortamda muhafaza edildiği takdirde 6 aydır. 

 

KULLANMA VE  
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 

UYARI 
*  UN 2810 
*  Çocukların uzanabileceği yerden uzak tutun. 
*  Kıvılcım yaratan kaynaklardan uzak tutun. 
*  Sigara içmeyin. 
*  Malzemeyi koklamayın. 
*  Uygulama ve kuruma esnasında iyi bir havalandırma temin edin. 
*  Göze temas olduğu durumlarda, gözünüzü temiz ve bol suyla yıkayın ve bir 
uzmana görünün. 
*  Deriye uzun süreli temas ettirmeyin, koruyucu  giysi ve eldiven giyin. 
*  Malzeme deriye temas ederse, orayı hafif çözücü/temizleme maddesi ile silin 
ve sıcak sabunlu suyla yıkayın. 
*  Isocyanate içerir. Arzu edilirse konuyla ilgili bilgi verilebilir. 
NOT: 
Daha detaylı bilgi, " Poliüretan Reçinelerin Emniyetli Kullanım Rehberi ", adı 
altındaki LIQUID POLYMERS yayınında mevcuttur. Herhangi bir Isocyanate 
bazlı malzeme kullanılmadan önce bu dökümana bakılmalıdır. 
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.  
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