
 
  
 

 
 
  
 
PUTTY 
Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, iç cephe yüzey düzeltme macunu.  
Özellikleri:  
İnsana ve çevreye zarar vermez.  
Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.  
Suya ve neme karşı dirençlidir.  
İç cephede düz ve pürüzsüz bir yüzey oluşturmaya imkan verir.  
Çatlak, çukur ve gözenekleri örterek son kat boya için sağlam ve düzgün bir zemin oluşturur. .  
Uygulama Alanları:  
Düzgün ve sağlam bir yüzey elde edilmek istenen, konvansiyonel sıva, brüt beton, asbestli levhalar, gaz beton 
gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir.  
Teknik Veriler:  
Yapısı: Akrilik kopolimer  
Tüketim: Tek kat: 0,5 – 1 (m² / kg)  
İncelticisi: İnceltilmez, kullanıma hazırdır.  
Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat  
pH: 8-8,5  
Yoğunluk: 1,65 ± 0,05 ( g / cm³ )  
Kuru Film Kalınlığı: ( 400 ± 50 ) mikron  
Yaş Film Kalınlığı: ( 900 ± 100 ) mikron  
Zemin Hazırlığı:  
— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, varsa kabarmış eski boyalar iyice 
kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.  
— Çok emici yüzeylerde isteğe bağlı olarak Artego İzolac uygulaması yapılabilir.  
—Yüzeyde gerekli hazırlık yapıldıktan sonra Artego Putty uygulanabilir.  
Uygulama:  
— Artego Putty inceltilmeden mala ve spatula yardımıyla tek ya da iki kat uygulanır.  
— Katlar arasında ve son kat macun uygulamasından sonra Artego Putty kuruduktan sonra zımpara uygulaması 
yapılmalıdır.  
— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.  
Uygulama Detayları:  
—Artego Putty kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  
—+ 5ºC ‘ nin altında uygulama yapmayınız.  
Uyarılar:  
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:  
25 kg, 5 kg plastik kova kg - 10 kg - 3 kg 


