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Kullanım alanı 
PP 600 Primer, Combimix'in kendinden dengelenmiş tüm ürünlerinin uygulanmasından önce 
zemin yüzeylerinin ön muamele edilmesi için kullanılır. Astar yüksek alkali direncine sahiptir 
ve alt tabaka ve dengeleme tabakası arasında iyi bir bağlanma sağlar. Astar düzleştirme 
tabakasındaki küçük deliklerin oluşumunu azaltan bir film oluşturur.  
 
Uygulama Öncesi 
Yüzey temiz olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, çimento yüzeyi, gres ve diğer yabancı 
maddeler içermemelidir. Bir film oluşturan astar açısından substratın sıcaklığı 10 ° C'nin altına 
düşmemelidir. En iyi sonuç için, çalışma alanındaki ortam sıcaklığı 10 ile 25 ° C arasında 
olmalıdır. Çalışma alanındaki bağıl nem (RH)% 80'in altında olmalıdır. 
  
Karışım 
PP 600 Astar, bir karıştırma kabında temiz suyla seyreltilir. Doğru oran için ambalajdaki 
kılavuzu okuyun. Su ve astar seyreltmesi karıştırılarak kolaylıkla karıştırılır. Kurumayı 
arttırdığından, uygulama yüzeyinde astar öncesi daima iyi bir havalandırma sağlayın. 
 
Uygulama 
Astar solüsyonu zemin yüzeyine eşit olarak dağıtılmalı ve daha sonra yumuşak bir fırça ile 
uygulama yüzeyi fırçalanmalıdır. Astarı yıpratmaktan kaçının. Şapı iki kat halinde döşerken, 
her kat astarlanmalıdır. Yüksek emici tabanların iki kez astarlanması önerilir. İlk astar 1: 5 ve 
ikinci 1: 3 oranında sulandırılmalıdır. İlk hazırlama, iki hazırlık yapılmadan önce kurumaya 
ihtiyaç duymaz. Beton yüzeylerde normalde bir astar yeterlidir, astar 1: 3 oranında 
seyreltilmelidir. Emici olmayan bir yüzeyde astar 1: 1 oranında seyreltilmeli ve kuru toz alt 
tabakaya dökülmeli ve kalın birikimler bırakmadan mümkün olduğunca ince fırçalanmalıdır. 
Kurutulmuş PP 600 Primer'in çıkarılmasının çok zor olduğunu ve herhangi bir dökülmenin 
derhal su ile temizlenmesi gerektiğini unutmayın. Aletler ve ekipmanlar su ile temizlenebilir. 
 
Uygulama öncesi ve kuruma 
Zemin kaplamasını yapmadan önce her zaman PP 600 Primer’in yeterince kuruduğundan emin 
olun. Zemin düzeltme ürünü 72 saat içinde uygulanmalıdır. 
 
Depolama süresi ve ambalajlaması 
Depolama ve nakliye sırasında donmaya karşı koruyun. Depolama süresi, açılmamış orijinal 
ambalajında imalat tarihinden itibaren bir yıldır. PP 600, 1-, 5- veya 20 litrelik ambalajlarla 
teslim edilir. 
 
Artık ürünler ve güvenlik bilgileri 
Boş, temizlenmiş poşetler yakılması için gönderilmelidir. Doğru şekilde depolanan artık, kuru 
toz tekrar kullanılabilir. Sertleştirilmiş malzeme atık olarak bertaraf edilmelidir. Ürünü 
kanalizasyon sistemine tahliye etmeyin. Üründeki çimento, düşük bir krom seviyesine sahiptir.  
 
Sağlık, çevre, güvenlik ve teknik servis belgeleri 
Ürün bilgilerinin güncel versiyonu www.marine.combimix.com adresinde bulunmaktadır. 
Daha önceki tarihsiz ve  tarihli konular artık geçerli değildir. Daha fazla bilgi için satış 
organizasyonumuza başvurun. 

Karıştırma kılavuzu 
Alt katman Karıştırma 

PP600/ su 
Kaplama ort. 
I/m2 

Beton 1:3 0.15 
Hafif beton 1:3 0.15 
Ahşap, 
muşamba, alçı 

5:1 0.25 

Homojen 
PVC 

1: 1 + 
kendiliğinden 
yayılan toz *) 

0.20 

Mermer, 
seramik, taş, 
renkli 

1: 1 + 
kendiliğinden 
yayılan toz *) 

0.20 

Kuru, emici 
yüzeyler 

1:5 + 1:3 0.20 

Endüstriyel 
amaçlı şaplar 
(CM Bas 900) 

1:10 + 1:3 0.20 

*) Kuru tozu alt tabaka üzerine dökün ve fırça (açık 
kıl ipi süpürgesi) ile kalın birikimler bırakmadan 
mümkün olduğunca ince süpürün. 
 
Bu ürün formu genel bilgiler içermektedir. Ürünler bir 
dizi değişen koşullarda ve durumlarda kullanılabilir. 
Combimix, depolama, inşaat, işleme veya tasarım 
kullanımı, diğer ürünlerle olan etkileşimler, yerel 
koşullar veya diğer dış etkenlerden dolayı gerekli 
kullanımdan sorumlu değildir. Combimix, yukarıdaki 
bilgilerin kullanıcı tarafından yanlış yorumlanıp ihmal 
edildiği durumlardan sorumlu değildir. 
 

 
 


