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Otex AKVA  
Su Bazlı Geçiş Astarı 
 

 
            

TÜRÜ    
 
Tam-mat ,hızlı kuruyan özel reçineli su bazlı hızlı kuruyan geçiş astarı. 
     
 
UYGUNLUK 
 
Yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap, panel, alçıpan ve fiber yüzeylerde astar amaçlı 
kullanılır.  Cam, cam elyafı, çini, fayans, PVC, aluminyum, çinko gibi malzemlere ayrıca 
önceden alkyd ve catalytic boyanmış yüzeylerede uygundur.  Nitroselüloz vernik uygulama 
yapılacak alanlar için uygun değildir. 
 
Alkyde, catalytic ve PU boyanmış mobilya, kapı, duvar ve iç-dış mekan pencere çerçeveleri 
için uygundur. 
 
 TEKNİK DATA    

                    
Renk Kartelası   Tikkurila Symphony (2436) renk kartelası, RAL, NCS 
 
Parlaklık      Tam Mat 
 
Baz     AP 
 
Yapı emisyon sertifikası M1 
 
MED Sertifikası   VTT-C-11200-15-14 B-module Tikkurila Otex Akva  
 
Kaplama gücü     Yaklaşık 6-8 m2/l. 
 
Teneke boyutu     0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.  
      
İnceltici    Su 
 
Uygulama Metodu  Fırça, rulo, sprey.   
     Havasız sprey için öerilen meme kalınlığı 0.013" - 0.015" , 

İnceltme: hacmen %0 - 5 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda) Toz kuruluğu 1 saat sonra oluşur.   
     Yeni kat ve zımpara için 2 saat beklenmesi gerekir. 

DESCRIPTION Quick-drying water-borne adhesion primer.
PRODUCT
FEATURES Suitable for priming and undercoating both new and previously painted surfaces. Otex Akva

adheres well on surfaces requiring special adhesion like glass, tiles, glass fibre, melamine,
PVC-plastic, aluminium, zinc coated sheet metal and surfaces coated with alkyd and acid-
curing paint. Suits also for wood, wood fibre board, chipboard and metal surfaces in dry
interior premises. Not suitable for maintenance painting of surfaces painted with
nitrocellulose lacquer.

RECOMMENDED
USES

For interior surfaces that require special adhesion. Also for exterior window frames painted
with polyurethane or acid-curing paints.

TECHNICAL
DATA

Base paints A
Colour Range Tikkurila Symphony 2436 color card. Color accuracy is not perfect in dark colors.
Gloss grade Matt
Building material
emission class

M1

Coverage
6-8 m2/l

Can sizes 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Thinner Water
Application method

Brush, roller or spray

Airless spraying
- nozzle 0.013" - 0.015"
- thinning 0-5 % by volume

Drying time at 23°C
and 50% relative air
humidity

Touch dry after approx. 1 hour.
Recoatable with Otex Akva after approx. 2 hours.

Solids volume approx. 35%
Density 1.3 kg/l, ISO 2811
Storage Protect from frost.
Product code 43V_6001
MED Certificate VTT-C-11200-15-14 B-module Tikkurila Otex Akva
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Katı madde oranı   Ortalama %35 
 
Yoğunluk    1.3 kg/ lt, ISO 2811 
 
Ürün Kodu     43V 6001 serisi 
 
 
UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +8 ºC’nin üzerinde ve 
bağıl nem yaklaşık %80’in altında olmalıdır.  
 
Hazırlık 
 
Yeni uygulamada: 
 
Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Ham ahlaptaki reçine odalarını OKSALLAKKA ile 
vernikleyiniz.  Diğer yüzeylerde gerekli ise Maalipesu ile temislik işlemi yapınız.  Zımpara ile 
yüzey hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz 
  
Önceden uygulama yapılmış yüzeylerde: 
 
Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız.  Eski boya ve cilayı 
spatula ile kazıyınız.  Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.  Zımpara ile yüzey 
hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz.  
 
Uygulama 
 
Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız.  
Gerekli ise su ile inceltme yapılabilinir.  Uygulama fırça, rulo ve sprey ile yapılabilinir.  
Yüzeyde en iyi tutunmayı sentetik fırça ile sağlıyabilirisniz.  Geniş yüzeylerde once rulo daha 
sonra fırça kullanabilirsiniz. 
 
Uygulama Sonrası Yüzey Bakımı 
 
1 ay kuruma süresi tamamlanmış yüzeylerde (pH 6 - 8) derecesinde temizleme ürünleri 
kullanılır.  Daha kirli yüzeylerde (pH 8 - 10) derecesinde temizleme yapılır.  Uygulamalar fırça, 
bez ve sünger ile yapılır.  Temizleme sonrası yüzey durulanmalı ve kurutulmalıdır.  Ürünler 
tam kurumayı 1 ay sonra tamamlar.  Daha önce yapılması gerekli olan durumlarda hafif nemli 
bez kullanılmalıdır.   
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Su ile temizleme yapılabilinir. 
 
EU VOC   
2004/42/EC-limit değeri  (cat A/i) 140g/l (2010). Otex AKVA contains VOC max. 140g/l.  
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one and 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May 
produce an allergic reaction. Wear protective  


