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Otex - Adhesion Primer 
 

 
            

TÜRÜ    
 
Tam-mat ,hızlı kuruyan özel reçineli bazlı hızlı kuruyan adhesion astar. 
     
 
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. 
 
Alkyde, catalytic ve PU boyanmış mobilya, kapı, duvar ve iç-dış mekan pencere çerçeveleri 
için uygundr. 
 
 TEKNİK DATA    
                    

Otex - Adhesion Primer

DESCRIPTION Full-matt, quick drying special resin based adhesion primer.

PRODUCT
FEATURES

For priming and undercoating new and previously painted wooden, chipboard and
wood fibre board surfaces. Adheres well also to problematic surfaces such as glass,
tiles, glass fibre, PVC-plastic, aluminium, zinc coated sheet metal and surfaces
coated with alkyd and catalytic paint.

RECOMMENDED
USES

Furniture, door, walls and interior window frames and exterior window frames
painted with alkyd, polyurethane or catalytic paints.

TECHNICAL DATA

Base paints AP and C

Colour Range Tintable in shades marked with A and C on the Symphony Colour Card. Colour
accuracy is not perfect. AP-base can be used as such or for tinting, C-base only for
tinting.

Gloss grade Full-matt

Building material
emission class

MED

Coverage 8-10 m2/l.

Can sizes White: 1/3
Base paint AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Base paint C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Thinner Spray Thinner 1032 and White Spirit 1050

Application method Methods: Brush, roller or spray. For airless spray application use a nozzle 0.011" -
0.015" i.e. 0.280 - 0.380 mm.
Thinning: 0 - 10 vol-%

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

Dust dry after 1 hour, sandable and recoatable on the following day.

Solids volume 48 %

Density 1.4 kg/l white, ISO 2811

Product code 203_6201

MED Certificate VTT-C-3716-15-09 Otex
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Renk Kartelası   Tikkurila Symphony (2436) renk kartelası, RAL, NCS 
 
Parlaklık      Tam Mat 
 
Baz     AP ve C 
 
Yapı emisyon sertifikası MED sertifikalı  (VTT-C-10740-15-14 Otex Adhesion Primer ) 
   
Kaplama gücü     Yaklaşık 8-10 m2/l. 
 
Teneke boyutu     A-Baz:  0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.  
     C-Baz:  0.9lt.- 2.7lt.- 9lt. 
 
İnceltici    Tiner 
 
Uygulama Metodu  Fırça, rulo, sprey.  Havasız sprey için öerilen meme kalınlığı 

0.011" - 0.015" , İnceltme: hacmen %0 - 10 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda) Toz kuruluğu 1 saat sonra oluşur.   
     Yeni kat ve zımpara için 1 gün beklenmesi gerekir. 
 
Katı madde oranı   Ortalama %48 
 
Yoğunluk    1.4 kg/ lt, ISO 2811 
 
Ürün Kodu     203 6201 serisi 
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UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde ve 
bağıl nem yaklaşık %80’in altında olmalıdır.  
 
Hazırlık 
 
 Yeni uygulamada: 
 
Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz.  Yüzeydeki delik ve çatlakları Tikkurila Presto ürünü ile 
doldurunuz.  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.  Yüzeydeki delik ve 
çatlakları Tikkurila Presto ürünü ile doldurunuz.  Zımpara ile yüzey hazırlığını yapınız ve tozu 
temizleyiniz.  
 
Uygulama 
 
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız.  
Gerekli ise tine rile inceltme yapılabilinir.  Uygulama fırça, rulo ve sprey ile yapılabilinir. 
 
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.  Temizlme sonrası yüzey durulanmalı ve kurutulmalıdır.  Ürünler tam 
kurmayı 1 ay sonra tamamlar.  Daha once yapılması gerekli olan durumlarda hafifi nemli bez 
kullanılmalıdır.   
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Tiner ile temizleme yapılabilinir. 
 
EU VOC   
2004/42/EC-limit değeri 
 
EU VOC 2004/42/EC-limit value: (cat A/i) 500g/l (2010). Otex contains VOC max. 500g/l.  
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
 


