
ÜRÜN TANIMI 
Bostik A785 HIGH GRIP DECO, iç mekân kullanımına yönelik 
dekoratif ve yalıtıma yönelik levhalar için anında tutunma 
sağlayan akrilik dispersiyon bazlı çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. 
Yapıştırıcı, suyun buharlaşması ile kürlenir, güçlü ve dayanıklı 
bir bağ oluşturur.

KULLANILDIĞI YERLER
Bostik A785 HIGH GRIP DECO, özellikle sert PU köpük, 
polistiren veya sert PVC’den yapılmış dekoratif profilleri 
ve söveleri yapıştırmak için geliştirilmiştir. Ahşap, seramik 
karolar, akustik paneller, havalandırma ve PVC kablo 
kanalları yapıştırmak için de uygundur.

UYGULAMA
Yapıştırıcıyı “hava alacak şekilde”, şeritler arasında 20 
- 40 cm mesafe bırakarak dikey şeritler veya noktalar 
halinde uygulayın. Yapıştırılacak malzeme sıkıca iterek ve 
bastırarak yerine oturtulmalıdır. Daha fazla bilgi için teknik 
departmanımıza danışın.

KISITLAMALAR
- Sürekli suya maruz kalmak için uygun değildir
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve 
bitümlü yüzeyler için uygun değildir.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA 
Uygulama sıcaklığı +5°C ila + 40°C (ortam ve yüzeyler için 
geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru, gres ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan 
temizlenmeli, emici yüzeylerin tamamen kuru olması 
gerekmez. Alçı, gözenekli beton, kireç taşı vb. gibi çok 
gözenekli yüzeyler, 1 ölçek Bostik A785 HIGH GRIP DECO ve 
2 ölçek su karışımı ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce 
daima yapışmayı test edin. Suyla cilalayın ve pürüzsüz hale 
getirin.

BOYANABİLİRLİK
Bostik A785 HIGH GRIP DECO – yapıştırıcı olmasına rağmen 
tamamen kuruduktan sonra boyanabilir. Kurumadan yapılan 
boyamalarda oluşabilecek büzülmeler nedeniyle boya 
yüzeyinde çatlaklar oluşabilir. Su bazlı ve sentetik boyalar 
ile mükemmel boyanabilir. Yüksek oranda dolgu içeren su 
bazlı boyalarla yapılan boyalar çatlamaya neden olabilir. 
Uygulamadan önce boya ile uyumlu olup olmadığını test 
etmeniz önerilir.

TEMİZLİK
Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile eller ise
su ve sabunla temizlenebilir.

AMBALAJ
300 ml kartuş, kolide 12 adet

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın

DEPOLAMA
-Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki 
sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza 
edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygulamaya başlamadan önce Güvenlik Bilgi Formu dikkatli 
şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar web 
sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Uygulama sıcaklığı +15°C ve + 40°C arası

İçerik esası Acrylic dispersion

Yoğunluk ISO 1183-1 1,30 g/ml

Nakliye esnasında donma 
mukavemeti - 15°C`ye kadar

Uygulama sıcaklığı -20°C ve + 75°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

A785
HIGH GRIP DECO

DEKORATÖRLER İÇİN ÇOK GÜÇLÜ ANINDA YAPIŞAN AKRİLİK YAPIŞTIRICI 
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AKILLI AVANTAJLAR

- Anında yapışır
- Çözücü içermez
- EPS ve XPS yapıştırması için uygundur
- Su bazlı ve sentetik boyalarla boyanabilir
- Hafif nemli yüzeylerde bile astar kullanılmadan 
mükemmel yapışır
- Neredeyse hiç kokmaz



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik’in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik’in yazılı izni 
olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşılamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. 
Bostik (editoryal) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle 
ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik 
bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan 
bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma 
sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası’nda 
dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr
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