
SARTAŞ
SU GEÇİRMEZ ÇATI VE BETON KİREMİT BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Su ile inceltilir ve temizlenir. Kullanıma hazırdır. Fırça ve rulo ile kolaylıkla

uygulanabilir. Yarı akışkan özelliği sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar. 

Mikro gözenekli yapısından ötürü teneffüs kabiliyeti ile yüzeylerin nefes almasını sağlar.

Çok elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. Mükemmel yapışır. 

Kimyevi ve UV direnci yüksektir. Yapısında bulundurduğu özel antibakteriyel maddeler 

sayesinde küf ve yosun üremesine izin vermez. Su geçirimsizdir. Dekoratiftir.

TANIMI Su bazlı, elastik, su geçirmez çatı ve beton kremit boyası

BAĞLAYICI Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer

KULLANIM ALANLARI Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, 

briket, kiremit, beton kiremit, eternit, seramik, ahşap, oluklu ve oluksuz 

asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

FİZİKSEL SABİTLER(20°C) Katı madde %(w/w) 62 ± 0,5

Viskosite, KU 120 ± 5

Spesifik gravite 1,3 ± 0,05

SARFİYAT 350 gr/m
2

YÜZEY HAZIRLIĞI Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek 

tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir.

Boyanacak yüzeyler su toplanmasına imkan vermeyecek şekilde eğimli olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) Kat başına 6 saat

UYGULAMA Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.

Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek 

tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. Temizlenmiş 

ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Sartaş Çatı ve Beton Kremit boyası 

%30 oranında su ile inceltilerek 1. kat astar olarak, uygulanmalı, astar kuruduktan 

sonra üzerine inceltilmeden üzerine iki veya üç kat halinde uygulanmalıdır. 

Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. 

Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca, yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. 

Boya özellikle kuru havalarda +5/+35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır. 

5°C'nin altında, yağmur, kar... gibi hava koşullarında uygulanmamalıdır. 

Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.

Aletleri su ile temizleyiniz.

İNCELTME 1. kat temiz su ile %30 oranında inceltilerek uygulanmalıdır.

(Fırça ve rulo ile uygulamada)

ÖNEMLİ DETAY Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına

özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde

yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında 

uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ 20 kg

DEPOLAMA Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.


