
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

 

                                             ARTEGO CURUSER 

ÜRÜN TANIMI  

CURUSER, Akrilik reçine esaslı uygulamaya hazır grenli bir dış cephe kaplama malzemesidir. 
 
 
TEKNİK VERİLER  
 

 Yapısı:  Akrilik Kopolimer 

PH: 8-9 

 Tüketim: Grenli - 1 - 1,5 kg/m2. 

 Uygulama aletleri: Pösteki rulo. 

 İncelticisi: % 5 temiz su ile inceltilir.    

Kuruma Süresi: Dokunma  6  Saat;    Tam kuruma 24 saat 
 
 
ÖZELLİKLER 
 

 Binanın su geçirgenliğini önler 

Kokusuz, teneffüs edebilir, insan ve çevre sağlığına zararsız. 

 Yüzeyde oluşturduğu kalınlık ve deseni ile sıva yüzey hatalarını örter. 

Ekonomik ve uzun ömürlü bir dış cephe kaplamasıdır. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
 Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir. 
 
 
ZEMİN HAZIRLIĞI 
 

Eski boyalar kazınmalı, zemindeki çatlak, delik, çukurlar v.b. doldurulmalı, engebeler ve yüzeyi 
bozan diğer pürüzler giderilmelidir.  

 Bu tip zeminlere ilk önce Artego İzolac daha sonra Artego Akrilik Astar % 100 inceltilerek uygulanır. 

Astar uygulandıktan en az 12 saat sonra Curuser uygulanabilir. 
 
UYGULAMA 





 Curuser ilk önce pas yapmayan geniş bir kaba boşaltılarak iyice karıştırılır. 

 % 5 temiz su ile inceltilerek pösteki rulo ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılır. Malzeme yaş iken elde 
edilmek istenen dokuya göre (pösteki, mercan, sünger) rulo ile desen verilir. 

Püskürtme uygulama için % 8 su ile inceltilmelidir. 
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 UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır  
— Yağışlı ve 5˚C ‘nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.  
— İklim şartları, sıcak günlerde ve zemine bağlı olarak gerektiğinde bir miktar su ilave edilebilir.  
— Kirli su, tuzlu su, çimento, alçı, kireç v.b. yabancı malzeme ilave edilmemelidir 
 
UYARILAR  
 
Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.  
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
Kanalizasyona dökmeyiniz.  
 
DEPOLAMA  
 
Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan 
asgari 1 yıl depolanabilir. 
 
AMBALAJ BİLGİSİ 
 
25 kg,    Plastik Kova 
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