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KÖSTER Asofalt-42 Asfalt Boyası
Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama
Genel Bilgi:
KÖSTER Asofalt-42 Asfalt Boyası asfalt
yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey
kaplama sistemidir.
Paket bileşenleri şunlardır:
•

Asofalt-42 Boya

(toz bileşen + sertleştirici)

Asfalt yüzeylere uygulanan toz ve sıvı bileşenden
oluşan, toz bileşen ve sertleştirici sıvı reçine
karışımıdır.

Teknik Veriler:
ASOFALT-42 Boya (toz bileşen):
Renk

muhtelif

Görünüm

renkli, ince toz
takr. 1,56 kg / dm3

Dökme yoğunluğu
Basma dayanımı

(14 gün) EN 196-1

39,0 N / mm2

Eğilme dayanımı

(14 gün) EN 196-1

6,0 N / mm2

Uygulama sıcaklığı

•

Asofalt-42 Cila

(tek bileşenli)

Boyama işlemi tamamlanmış yüzeylere uygulanan
parlak ve su itici özelliğe sahip şeffaf ciladır.

+50C ile +300C arasında

ASOFALT-42 Boya (sertleştirici):
Renk

muhtelif

Görünüm

kıvamlı sıvı

Dökme yoğunluğu

takr. 1,02 kg/dm3

Uygulama sıcaklığı

+50C ile +300C arasında

ASOFALT-42 Cila:
Renk

Özellikler ve Avantajlar:
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek aşınma direncine sahiptir.
UV dayanımlıdır, solmaz, kararmaz.
Dış hava koşullarına karşı dayanımlıdır.
Suya karşı son derece dayanımlıdır.
Uygulaması süratlidir.
Ekonomiktir.
Zedelenmesi durumunda tamiratı, bakımı
ve yenilenmesi kolay ve süratlidir.

Renk:

beyaz, kırmızı, sarı, mavi

şeffaf

Görünüm

ince akışkan sıvı

Yoğunluk

takr. 0,98-1,02 gr/cm3

Aşınma direnci

+

UV direnci

+

Su direnci

+

Kullanım Alanları:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yürüyüş yolları, bisiklet yolları
Parklar
Halka açık alanlar
Kaldırımlar
Fuar alanları
Galeri ve sergi alanları
Otoparklar, oto galerileri
Villa, site ve apartmanlar vb.
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Kullanım Şekli:

Dikkat Edilecek Hususlar:

Uygulama yapılmadan önce asfalt yüzeyler
basınçlı su ve fırça yardımı ile iyice
temizlenmeli
ve
gerekli
tamiratlar
yapılmalıdır.
Yeni uygulanmış asfalt yüzeyler uygun
sıcaklığa
gelene
kadar
soğumaya
bırakılmalıdır. Asfalt yüzeylerde astarlama
gerekli değildir.

Islak veya
yapmayınız.

donmuş

yüzeylere

uygulama

+50C’nin
altındaki
sıcaklıklarda
veya
uygulamayı takip eden 24 saat içinde
sıcaklığın +50C’nin altına düşmesi beklenen
durumlarda uygulama yapılmaz.
Boya ve cila uygulamalarından sonra tama
olarak kuruyana kadar yüzeyleri su, kar ve
yağmura karşı koruyunuz.

Aletlerin Temizliği:
Uygulamadan hemen sonra su ile yapılır.

Sarfiyat :
Boya

(asfalt yüzeylerde)

Cila

Karışımın Hazırlanması:

2,0 – 2,5 kg/m2
0,2 – 0,3 kg/m2

Ambalaj:

Sıvı bileşen olan sertleştirici (20kg) uygun bir
kovaya aktarılır. Daha sonra üzerine 1 torba
toz bileşen (30kg) sürekli karıştırma altında
yavaşça eklenir. 3 dakika boyunca düşük
devirli matkap ve karıştırıcı uç ile karıştırma
işlemi yapılmalıdır. Elle karıştırma işlemi
kimyasalların
tam
olarak
tepkimeye
girmemesi sebebi ile yapılmamalıdır.

ASOFALT-42 Boya (toz bileşen)

30 kg kraft torba

ASOFALT-42 Boya (sertleştirici)

20 kg bidon

Hazırlanan karışım 1 dakika bekletildikten
sonra 30 saniye kadar tekrar karıştırılarak
kullanıma hazır hale gelir.
Asofalt-42 Boya Uygulanması:
Asfalt yüzeylerde : Hazırlanan
katta
asfalt
dokusundaki
doldurulması amacı ile çekçek
yayılmalı ve kurumadan fırça
yedirilmelidir. İlk kat kuruduktan
kat fırça ile uygulanmalıdır.

ASOFALT-42 Boya (cila)

5 kg bidon

karışım ilk
boşlukların
ile yüzeye
ile yüzeye
sonra ikinci

Asofalt-42 Cila Uygulanması:
Boya tabakası kuruduktan sonra üzerine
beklemeden
cila
uygulanmalıdır.
Cila
uygulaması uygun püskürtücü ekipman veya
fırça ile yapılabilir. Cila uygulamadan önce
boya tabakasının su – yağmur ile temas
etmemesine dikkat edilmelidir.

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında
saklayınız. Donmaktan koruyunuz. 12 ay raf
ömrü vardır.
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Dikkat:
ASOFALT-42 Boya (toz bileşen) : Çimento
içerir, göz ve deri temasından kaçınınız.
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Deri ile
temas halinde bol su ve sabun ile yıkayınız.
Göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız ve
hemen bir hekime başvurunuz. Profesyonel
kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı
yerde muhafaza ediniz.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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