
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda,
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Tavanlarda,
• Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların
brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında 
yapışma mukaveme�ni ar�rıcı astar olarak 
kullanılır.

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, 
duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle 
alçı esaslı sıva al�na alçı ve çimento esaslı 
sıva uygulamalarından önce yüzey 
aderansını ve çalışma süresini ar�rmak 
amacıyla kullanılan polimer akrilik 
kopolimer emülsiyon esaslı textür içeren su 
bazlı astardır.

Ürün Tanımı

GRIPVOX 333P

• Yüzeyde, yapışmayı önleyecek kalın�lardan arındırılmalıdır.
• Sıcak yüzeylerde uygulama kaçınılmaksızın ise yüzey su ile soğutulmalıdır. 
• Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama

Özellikleri
• Kullanıma hazırdır.
• Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
• Solvent içermez.
• Kokusuzdur.
• İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

WhatsApp Uyg. Video

Karışım Oranları

• Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden 
kontrol edilir. 
• Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir. 

• Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan 

arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Brüt Beton Astarı %10-15 arasında su ile 

incel�lebilir. 

• 400-600 devir/dak. Bir karış�rıcı ile 3-5 dakika içinde topak kalmayacak şekilde 

karış�rılır. 

• Karışım kısa süre içerisinde kullanılamayacak ise ara ara homojen dağılım elde 

edebilmek için karış�rma işlemi tekrar e�rilmelidir. 

• SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. 

• VOX Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. 

• Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında 

olmasına dikkat edilmelidir. 

• SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde 

mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir. 

Brüt Beton Astarı %10-15 arasında su ile 
incel�lebilir.

İNCELTME (Hacimce)
Su ile en çok % 20 oranında incel�niz.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)
Alçı uygulaması: 6 saat.
Min. 12 saat 

Brüt Beton Yüzey Astarı

Coverage / Tüketim
150-250 gr/m² (Tek Kat İçin)

voxyk.com
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• +5°C’nin al�nda ve +35°C’nin üzerindeki 

sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, 

şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava 

koşullarına karşı korunmalıdır.

• Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser 

yardımı ile karış�rılmalıdır. 

Dikkat! Güvenlik 

Tekn�k Özell�kler

• Uygulama Sıcaklığı: 

• Karışım Oranı: 

• Kuruma Süresi: 

• Uygulama Sonrası Bekleme Süresi: 

• Tüke�mi (Ortalama):

• Uygulama Kalınlığı: En az: 

Uygulama B�lg�ler�

(+5°C) - (+35°C)

4-6 lt su / 12 kg sıvı

45-60 dakika

Min. 24 saat

150-250 g/m² (tek kat için)

0,20 mm / En fazla: 0,40 mm

23°C ve %50 Bağıl NemDepolama
• En fazla 5 kat is�fle, kuru ortamda 
depolanmalıdır.

Ambalaj
• 12 Kg Kova 

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da kuru ortamda 12 ay

12 Kg.643845888442 Sh7773

PAKET

1 Kova / 12 kg

TÜKETİM / m²

150-250 gr/m² 

• Ürün uygulaması sırasında las�k eldiven kullanılması tavsiye edilir.

• Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

• Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

• Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.

• R38 Cildi tahriş eder.

• R41 Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.

• R43 Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

•  S22 Tozları solumayın.

• S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.

• S26 Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

• S37/39 Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve e�ke� gösterin

GRIPVOX 333P
Brüt Beton Yüzey Astarı

Renk
• Açık Kırmızı

info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA
+86 189 5849 3722

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
İnfo@voxyk.com

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1  42030 Karatay / KONYA / TURKEY
VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

WhatsApp Uyg. Video Web Site

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com

•Belir�len süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.‚
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belir�len uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama 
hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic . Ltd. Ş�. sorumlu değildir.
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