PUR BINDER STONE
TANIMI
Poliüretan bazlı çok amaçlı taş kaplama bağlayıcı, yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI
1. Dekoratif amaçlı taş kaplama

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Alifatik Taş Bağlayıcısı

SARFİYAT
Toplam teorik sarﬁyat : % 10-15 arası

UYGULAMA ALETLERİ
Fırça, Rulo, air-less makine

2. Kauçuk zemin dökme sistemlerde,
3. Beton, metal ve PVC yapıştırılmasında,
4. Kauçuk, conta, keçe mantar yapıştırılmasında kullanılır
5. İç ve dış zemin kaplamaları,
6. Yürüme yolları,
7. Açık kapalı bahçe tasarımları,

RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki
ortamlarda 6 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen
kullanılmalıdır.

8. Site yolları,
9. Peyzaj alanları dekorasyonu,
10. Park alanları,
11. Haﬁf araç traﬁği olan yollar,

AMBALAJ ŞEKLİ
10 kg + 12,5 kg

12. Kaldırım kaplamaları,
13. Otoparklar,

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi,

AVANTAJLARI

koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş

1. Suya dayanıklıdır.

temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla

2. Sıcak ve nemli havalarda çabuk kürleşir.
3. Esnek yapıya sahiptir.
4. Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakılmalıdır.

UYGULAMA

SORUMLULUK

PUR BINDER STONE, Dökme uygulamalarında yapıştırılacak taşları

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize

yüksek verimde birbirine bağlamak için temiz, kimyasal yağlardan

dayanmaktadır. TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. sadece ürünün

arındırılmış, toz, nem ve topraktan iyice arındırılmış olması gerekme-

kalitesinden sorumludur.

ktedir. Karışım için karıştırıcıya taş granüle %10 - %15 arası oranlarda
PUR BINDER STONE Poliüretan Taş Bağlayıcı ilave edilir ve karıştırılır.
Daha önceden temizlenmiş, PUR BINDER ASTARI uygulaması
yapılmış olan yüzeye bağlayıcı ve taş karışımı dökülerek, düzgün bir
biçimde mala yardımı ile yayılarak uygulanır. El yordamı ile son
düzenlemeler de yapılarak, kurumaya bırakılır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK

Şeﬀaf

KATI MADDE

%100

KURUMA SÜRESİ

6-8 Saat sonra

YOĞUNLUK

1,10 g/cm³

Viskozite, Brookﬁeld, cP (25°C)

2000

KİMYASAL DAYANIM

7 gün

www.terapol.com
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