
RenoGrund PU Rapid
PU - ASTAR

ÜRÜN TANIMI
Beton ile çimento, kalsiyum sülfat şaplar gibi emici veya 
emici olmayan alt yüzeyler için tek bileşenli solventsiz 
astardır. Üç kat sürüldüğünde kılcal biçimde artan nemin 
veya nem içeriğinin azami %4,5 cm’ye kadar kalıcı olarak 
önlenmesine ilişkin rutubete dayanıklı alt yüzeylere de 
uygundur. Kılcal biçimde artan nemin önlenmesine ilişkin 
olarak kalsiyum sülfat şaplar ile yerden ısıtma sistemleri 
üzerindeki şaplarda uygun değildir.

KULLANILDIĞI YERLER
- Emici yüzeylerde,
- Beton, sıva vb mineral esaslı yüzeylerde,

ÖZELLİKLER
- Tek bileşenlidir.
- Solventsizdir.
- Kokusuzdur.
- Yüksek derecede yapışma gücü vardır.
- Bayındırlık Poz no: 04.613/8-g

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK
- Alt yüzeyler düz, temiz, çatlaklardan arındırılmış ve 
kendisini taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır.
- Mevcut kurallar çerçevesinde negatif su basıncına karşı 
önlemler alınmış olmalıdır. 
- Kalsiyum sülfat esaslı şaplar mekanik yolla önceden 
hazırlanmalı ve özenli biçimde elektrik süpürgesi ile 
temizlenmelidir. Şap üreticilerinin talimatlarına uyulmalıdır.  
- Astarlar, standart olmayan yüzeyleri “döşemeye hazır” 
konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler üzerine 
kullanılacak kaplama ürünleriyle birlikte optimum sonuçları 
elde etmek için kullanılırlar.

UYGULAMA
- Bostik Renogrund PU Rapid düzgün biçimde alt yüzeye 
uygulanmalıdır, fakat bu süre zarfında bir su birikintisinin 
oluşumu engellenmelidir.
- Uygulama işlemi dişli mala veya kadife bir rulo ile 
gerçekleşir. Optimum bir alt yüzey astarlaması veya dolgu 
amaçlı kapalı bir astarlama filmi elde etmek için malayla 
sürme işlemi yapılırsa sonradan herhangi bir rulo ile işlem 
yapılmamalıdır.
- Rutubet önleyici olarak Bostik Renogrund PU Rapid üç kez 
uygulanmalıdır. Her sürme işleminden sonra 4 ile 6 saatten 
az olmamak kaydıyla 24 saatten önce bir kuruma süresi 
gereklidir. 
- Bir sonraki sürme işlemi, bir önceki sürme işleminin sürme 
yönünün enine yönünde gerçekleşmelidir. Ardından, bir 
sonraki işlemlerde kaygan olmayan alt yüzey sağlamak 
için de üçüncü sürme işleminin henüz ıslak olan üst 
yüzeyine kuru kumlar (örneğin Bostik QS) eşit biçimde 
serpiştirilmelidir.
- Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet önlemeye 
ilişkin sürme işleminin bitiminin ardından, en erken 8 ile 12 
saat sonrasında elektrik süpürgesiyle temizlenmeli veya 
süpürge ile süpürülmelidir. Eğer daha başka uygulama 
gerekli değilse, Bostik Renogrund PU Rapid üzerinde son 

katın sürme işleminden sonra 24 saat içinde bir sonraki işlem 
direkt olarak uygulanabilir.

SARFİYAT
Astarlama olarak yaklaşık 0,150 kg / m².
Rutubet önleyici olarak yaklaşık 0,25 - 0,30 kg / m².
Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde 
sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye 
ederiz.

AMBALAJ
11 kg’lık plastik bidonda.

DEPOLAMA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk 
etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 bidon istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

1/2

AKILLI AVANTAJLAR

- Kullanıma hazır
- Yüksek yapışma
- Güçlü  etki

TEKNİK VERİLER

Renk Kızıl kahverengi

Birim hacim ağırlığı 1,2 ± 0,2

Viskozite (cp) ~4

Tam kuruma süresi (saat) 1-2

Yerden ısıtma kaloriferi için 
uygunluk Astarlama olarak : evet

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

Rutubet önleyici olarak: ısıtılmış çimento şapları üzerinde 
parkelerin yapıştırılmasında sadece azami %3 cm’ye kadar 
olan nem içeriği. Broşürlere ve Alman İnşaat Sektörü 
Merkez Birliği ek uyarılarına dikkat edin.



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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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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