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TANIM 
 

ARMABOND A-100X, yüksek performanslı poliakrilat 
dispersiyon esaslı,  yatay ve düşey yüzeylerdeki PVC 
kaplamaları yapıştırıcısıdır. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 PVC’den üretilmiş  kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında. 

 Düz sırtlı ve en fazla 2,5 mm kalınlıktaki kauçuk karo ve 
kaplamaların yapıştırılmasında. 

 CV kaplama malzemeleri. 

 Vinil kaplama malzemeleri. 
 

 Yukarıdaki kaplamaların emici yüzeylere 
yapıştırılmasında kullanılır. 
Emici olmayan merdiven ve duvar yüzeylerinde kontakt 
yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur. 
Emici olmayan yüzeylerdeki PVC ve CV kaplamalarda 
basınca duyarlı yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur. 

 

ÖZELLİKLER 
 

 Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır. 

 Yerden ısıtma sistemleri ile uyumludur. 

 Elastiktir. 

 Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır. 

 Yatay ve düşeyde uygulanabilir. 

 Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Malzeme yapısı Poliakrilat dispersiyon 
Yoğunluk  1.15 ± 0.02 gr/cm3 
pH 7 ± 1  
Servis sıcaklığı -200C  / +500C 
Uygulama ısısı +150C / +350C 
Açık zaman open-time 10-20 dakika (ıslak yapıştırma) 
Açık zaman open-time 30-60 dakika (kontakt yapıştırma) 
İlk mekanik dayanım 24 saat 
Nihai kuruma süresi 72 saat  (25oC,%50 nem) 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

20 kg kova. 

Orijinal paketinde, +50C / +250C’de havalandırılmış,  kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük 
kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. 
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve 
yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. 
 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 

 Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi 
maddelerden arındırılmalıdır. 

 Yüzey düz olmalıdır. Çatlaklar ve düzgün olmayan 
yüzeyler tesviye şapları ve tamir harçları ile uygun hale 
getirilmelidir.  

 Yüzey kuru olmalıdır. 

 Yüzey üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapısal 
sağlamlıkta, çekme ve basınca karşı yeterli 
mukavemette olması lazımdır. 

 Alttan ısıtmalı yüzeylerde ısıtma sistemi 10 gün 
evvelden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında 
ısıtma sistemi kapatılmış olmalıdır. 
(Isıtma sistemi uygulamadan ortalama 72 saat sonra 
çalıştırılabilir). 

 

Karıştırma 
Malzeme kullanılmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile 
iyice karıştırılmalıdır. 
Malzeme, orijinal paketi içinde, yanlış depolamadan dolayı 
kabuk oluşturmuşsa, karıştırmadan önce bu tabaka 
atılmalıdır. 
 

Uygulama 

 ARMABOND A-100X, yüzeye eşit miktarda A1-5 taraklı 
mala ile zemine yayılır.  

 Uygulama sırasında zemin ısısı +150C’nin altında 
olmamalıdır. 
 

Emici yüzeyler üzerine ıslak yapıştırma; 
ARMABOND A-100X,  yüzeye uygulandıktan sonra 10-20 
dakika içinde kaplama malzemesi kabarcık oluşmasına izin 
verilmeden yapıştırılır. 
 

Emici olmayan yüzeyler üzerine yapıştırma; 
ARMABOND A-100X,  yüzeye uygulandıktan sonra, 
yapıştırıcıya dokunulduğunda parmak izi bırakmamasına 
kadar beklenildikten sonra kaplama malzemesi yerleştirilir. 
 

Kontakt yapıştırma; 
ARMABOND A-100X,  yüzeye tarakla, kaplama 
malzemesinin sırtına ise rulo ile uygulandıktan sonra, 
yapıştırıcıya dokunulduğunda parmak izi bırakmamasına 
kadar beklenildikten sonra kaplama malzemesi yerleştirilir. 
 

SARFİYAT 
 

A1 tarak;  250  gr / m2 
A2 tarak;  280  gr / m2 
A3 tarak;  300  gr / m2 
A4 tarak;  220  gr / m2 
A5 tarak;  150 gr / m2 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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