
  
 

 

Cam ve Cilalanmış Yüzeyler İçin, Yapışmayı Artırıcı Madde 

 
 

 

Seramik ve cam yüzeylerle kaplama maddesi arasında 

mükemmel yapışmayı sağlayan, şeffaf, tek bileşenli bir 

yapışkanlık artırıcı malzemedir. Zemin ve havadaki nem ile 

birlikte tepkime sonucunda etkisini göstermektedir. 

 

Bir veya iki kat halinde 50-60gr/m2 olarak uygulanmaktadır. Bu 

miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir 

yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, 

uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim 

miktarı değişmektedir. 

 

COSMO TRANS PRIMER®; temel olarak emici olmayan cilalı 

yüzeylere uygulanan pigmentli veya şeffaf poliüretan 

kaplamalar için yapışkanlığı artırıcı (astar maddesi) olarak 

kullanılmaktadır.  

Aşağıda belirtilen yüzeylere uygulanır: 

Cilalı seramik fayanslar. 

Cam. 

İç hareket derzleri. 

Cam tuğla vb. 

Boru çıkışları ile çatıda baca çevreleri. 

Hortum (sifon) vb. 

 

Kolay uygulanır. 

 “Zorlu” cam ve cilalı yüzeylere mükemmel yapışır. 

UV güneş ışınlarına dayanıklıdır. 

HYPER TRANS PRIMER; 4 kg ve 1 kg’lık teneke kovalarda, 

şeffaf renkte sunulmaktadır. 

 

Yüzey Hazırlığı:Yüzeyin;temiz,kuru ve sağlam,membranın 

yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden 

arındırılmış olması gerekmektedir.Eski 

kaplamaların,kirlerin,yağların,organik maddelerin ve tozun 

temizlenmesi gerekmektedir..Her türlü gevşek yüzey parçası ve 

taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir. 

Astarlama: En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama 

sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C, bağıl nem ise   %50 ile %70 

arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar ve düşük nem, kuruma 

süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma 

süresini hızlandırır.  

Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir. 

HYPER TRANS PRIMER;temiz, kuru bir beze batırılarak ve bu bez 

ile tüm yüzey silinerek uygulanmalıdır. Kullanılan bez sıkça 
değiştirilmelidir. Bu şekilde, hem kimyasal yüzey aktivasyonu, 

hem de yüzeyin oldukça etkin bir şekilde yağdan arındırılması 

sağlanır. Yüzeye herhangi bir boş nokta bırakmadan yeterli 

miktarda HYPER TRANS PRIMER uygulanıldığından emin 

olunmalıdır. Yaklaşık 1–2 saat sonra, sıradaki poliüretan kaplama 

uygulanmalıdır. 

 

Teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 9 aya kadar 

saklanabilir. Malzeme, nem ve güneş ışığından korunmalıdır. 

Saklama sıcaklığı: 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; 

imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama 

uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan 

muhafaza edilmelidir. 

 

HYPER TRANS PRIMER, izopropil alkol içermektedir. 

Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara ile 

yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlük 

ile korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler  bol  

su  ile  durulanmalı ve derhal  bir  doktora başvurulmalıdır. 

Ürünü uygulama sırasında  yeterli  miktarda havalandırma 

gerekmektedir. 

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri,ne  GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu 

hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken 

incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya 

kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa 

olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÜRÜN TANIMI 

 

 KULLANIM YERLERİ 

 

 

 UYGULAMA 

 

 

 KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI 

 

 

 AVANTAJLARI 

 

 

 AMBALAJ ŞEKLİ VE RENK 

 

 

 SAKLAMA KOŞULLARI 

 

 

 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

 

 
HYPER TRANS PRIMER 


