
BINDER 100
BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok fonksiyonelli 

konsantre astardır.  
UYGULAMA ALANLARI: İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar 

yüzeylerde, rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekora�f amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe 

yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.                                                                                                                                                                        
ÖZELLİKLERİ Yüzey aderansı yüksek�r. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiya�nı 

azal�r. Sıvaların su emiciliğini azal�r. Su bazlı su yalı�m malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma 

performansı çok yüksek bir astardır.
UYGULAMA TALİMATI  DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.Her türlü yağ ve kirden 

arındırılmalı kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile incel�lerek �rça veya rulo ile 

yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minumum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya yalı�m ürünü 

uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.       
                                        
SARFİYAT 150-300 gr / m2                                                                                                                                                    
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.                                                                                                
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                 
AMBALAJ ŞEKLİ 2,5 kg PE bidon
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LATEX 100
DryFiX LATEX 100 Her türlü çimento harcında sıva, şap vb. seramik yapış�rıcılarında su geçirimsizlik, elas�kiyet ve 

aderans ar�rmak amacıyla  kullanılır.
UYGULAMA ALANLARI Beton, sıva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, 

tamir harçlarında, soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalı�mda kullanılır.
ÖZELLİKLERİ Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği ar�rır, elas�kiyet ve kıvam kazandırır. Rötre 

çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini ar�rır, şap uygulamalarında tozumayı engeller. Ka�ldığı çimento 

esaslı harçları plas�fiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaş�rır.
UYGULAMA TALİMATI  DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce 

nemlendirilmelidir. Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX 

LATEX 100 İlave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karış�rılır. Beton ve harç katkısı olarak:  

çimento oranının %5 - %20 si kadar LATEX 100 kullanılır. 
SARFİYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2  Harç katkıları için : 10-20 kg  / 1 m3
RENK Beyaz 
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                        
RAF ÖMRÜ  12 ay 
AMBALAJ  5 kgPE bidon


