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INNO-THERM  

FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310 
 
Polimer Dispersiyon Esaslı, Dekoratif Kaplama Sıvası Astarı  
 

Tanımı 

FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310, Polimer dispersiyon esaslı, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı 
yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir. 
Kullanım Yerleri 

• İç ve dış mekanlarda, 
• Yatay ve düşey uygulamalarda, 
• Isı yalıtım uygulamalarında FOX THERM -ALL MINPLAST FT377 mineral sıva öncesi yüzey adrensının 

artırılmasında, 
• Isı yalıtımı levhaları üzerine uygulanan sıvanın yüzeyinin sertleşmesi ve su emiciliğinin azaltılmasında,  
• Brüt beton yüzeyler üzerine uygulanarak, saten sıva ve düzeltme macununun doğrudan kullanımına olanak 

sağlar. 

Avantajları 

• Derinlemesine nüfuz eder. 
• Yüzeyin aderansını artırır. 
• UV direncini artırır. 
• Yüksek performanslıdır. 
• Su buharı geçirimlidir. 
• Nemli yüzeylere uygulanabilir. 
• Solvent içermez. 

Teknik Özellikleri 

Malzemenin Yapısı   Polimer Dispersiyon 
Yoğunluk    ± 1,50 kg/lt 
Renk     Beyaz 
Kıvam      Sıvı 
Katı Madde Oranı   ± 57 % 
Uygulama Zemin Sıcaklığı  +5oC / +35oC 
Kullanım Sıcaklığı   +5oC / +35oC 
Kürlenme Süresi    4 Saat 

 

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

Uygulama Prosedürü 

Yüzey hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam, kuru taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, 

aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve gevşek 
parçacıklardan arındırılmalıdır. 

Karıştırma 

FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310, kullanıma hazırdır. Ancak kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Kesinlikle 
su ilave edilmemelidir. 

Uygulama 

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önce nemlendirilir. FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310 uygun rulo ile 
uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için yaklaşık 4 saat sonra kağıt (maskeleme) bant 
yapıştırılır. Eğer FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310 yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant 
söküldüğünde bandın yüzeyinde hiç toz olmamalıdır. 
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Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi  

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. FOX THERM-ALL SUNPRIM FT310 
sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 

Sarfiyat 

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 150-300 gr/m² 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

• Uygulanacak zemin sıcaklığı +5oC’nin altında ve +35oC’nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklıklar 
beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0oC’nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.  

• Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum 
sıcaklığın altına düşmemelidir. 

Ambalaj 

15 kg plastik kova 

Depolama 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli 
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli 
depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. 

Raf Ömrü 

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar ağızları sıkıca kapatılarak depo 
koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır. 

Güvenlik Önlemleri 

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları 
havalandırılmalıdır.  
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske 
kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve 
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.  
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır. 

Sorumluluk 

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. 
ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. 
Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz 
kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır. 
 


