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BETEK ISI YALITIM GRUBU 
 
BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE  
 
TANIM 
Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive,  polistren esaslı ve taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım 
malzemelerinin ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenle yapıştırılmasında kullanılan, akrilik 
esaslı, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım yapıştırıcısıdır. 
 
ÖZELLİKLER 
• Yüksek tutunma mukavemeti 
• Kullanıma hazır 
• Artan malzemenin tekrar kullanılması ile düşük zayiat 
• Su geçirimsizlik 
• Esneklik    
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ         
Yapışma (Ahşap üzerine) : ≥ 0,60 N/mm2 
Yapışma (Polistren levha yüzeyine) : ≥ 0,10 N/mm2 
 
RENK  
Beyaz 
 
YÜZEY HAZIRLAMA 
Yüzey temiz, kuru, sağlam ve yapışma özelliğini engelleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Sac 
yüzeylerde malzeme özelliğine bağlı olarak antipas veya Astarix Yüzey Astarı kullanılmalıdır. 
 
İNCELTME 
Kullanıma hazırdır, inceltilmez. 
 
UYGULAMA 
Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive 8x8 taraklı çelik mala ile 2,5-3,0 mm kalınlığında ısı yalıtım 
levhalarının üzerine uygulanır. Uygulama veya kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C 
ile +30 °C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarda uygulama 
yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan korunmalıdır. 

 
KURUMA SÜRESİ 
Ortam şartları ve kullanılan dişli malanın diş boyutuna göre tam kuruma süresi 3-5 gündür. 
 
SARFİYAT: 
Yaklaşık 3,5 – 4,0 kg/m2 
Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA 
Serin yerde ağzı açılmamış ambalajda dondan koruyarak 6 ay saklanabilir. 

 
Tehlike beyanları 
H315 Deri thrişine sebep olur. 
H318 Ciddi göz hasarına sebep olur. 
H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir. 
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Uyarı beyanları 
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun. 
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin. 
P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve 
çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin. 
P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun. 
P321 Özel tedavi (etikete bakınız). 
P405 Kilitli bir yerde saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 


