RÖTRE VE FUGA ÇATLAKLARI İÇİN

DIŞ VE İÇ MEKANLARDA, ELASTİK ÖRGÜ UYGULAMASI:
Elastik örgü polyester ipliklerden örülmüş, esnek ve tam sentetik bir üründür. Ağırlığı yaklaşık
45 gr/m2, kalınlığı yaklaşık 0,25 mm.dir. Rulo ölçüleri 1 m x 50 m.dir. 10 cm genişlikte bantları da
bulunmaktadır.
Kullanım Alanları:
*İç ve dış duvarlardaki rötre ve fuga çatlaklarının giderilmesinde,
*Farklı yapı elemanlarının birleşim yerlerinde zaman içinde oluşabilecek çatlakların önlenmesinde,
*Sunta, MDF, Alçıpan, Betopan gibi levhaların ek yerlerinde,
*İç ve dış duvar-tavan köşelerinde oluşmuş sıva çatlaklarının giderilmesinde,
*Kapı ve pencere kasalarının ve lentoların duvarla birleşim yerlerinde oluşan çatlakların
giderilmesinde,
Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:
UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY SAĞLAM(TUTUCU), TEMİZ VE KURU OLMALIDIR.
Zeminde tutucu olmayan boya ya da sıva tabakaları varsa, kazınarak sağlam sıva yüzeyi elde
edilmeli ve yüzeyde kazıma sonucu ortaya çıkan çukurluklar ile çatlak derzleri uygun bir macunla
doldurulmalıdır. Çok düzgün yüzeyler elde etmek isteniyorsa, pürüzlü yüzeyler üzerine komple
macun uygulaması yapılmalıdır.
Uygulamadan önce yüzeye uygun bir astar sürülerek, yüzeydeki toz, kum ve benzeri maddeler
temizlenir; böylece zeminin tutucu olması sağlanır ve emiciliği giderilir. ”Astek yapıştırıcı”
inceltmeden doygun bir şekilde rulo veya fırçayla yüzeye sürülür. Henüz yaşken, "Elastik Örgü"
buruşturulmadan yüzeye serilir. Rulo veya fırçayla hafifçe üzerinden geçerek, örgünün yüzeye
yapışması sağlanır. Ek yerlerinde 5 cm. bindirme yapılmalıdır.
Kuruduktan sonra bir kat daha yapıştırıcı sürülür. Böylece örgünün üzeri tamamen örtülür, dokusu
görünmez olur. İkinci kat yapıştırıcı kuruduktan sonra son kat ELASTİK BOYA uygulaması yapılır.
ELASTİK ÖRGÜ ESNEYEBİLEN BİR ÜRÜNDÜR. ASTEK YAPIŞTIRICI DA ELASTİKTİR. BU
NEDENLE SİSTEMİN TAMAMLAYICISI OLAN SON KAT BOYA DA ELASTİK BOYA OLMALIDIR.
SON KATTA SİLİKONLU BOYA KULLANILIRSA PROBLEM YARATABİLİR, BU DURUMDA ASTAR
KULLANILMALIDIR.
ASTEK YAPIŞTIRICI ÜZERİNE KESİNLİKLE MACUN ÇEKİLMEMELİDİR.
Yapıştırıcı sarfiyatı : ( 2 katta) - Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak m2.ye 500-700 gr.
+ 10 C’DEN DÜŞÜK ISILARDA UYGULAMA YAPILMAMALIDIR. KIZGIN GÜNEŞ ALTINDA VEYA
RÜZGARLI BİR ORTAMDA UYGULAMA YAPILIYORSA, MALZEMENİN YAPIŞTIRICI
KURUMADAN YÜZEYE SERİLMESİNE VE HİÇ HAVA BOŞLUĞU KALMADAN KESİNTİSİZ
YAPIŞMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

