
Tan›m›:
Akrilik emülsiyon esasl›, beyaz renkli, betonda h›zl›
su kayb›n› önleyen, su bazl› s›v› kür malzemesidir.

Kullan›m Alanlar›:
• Tüm dikey ve yatay beton yüzeylerde,
• Taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamalar›ndan 

sonra,
• Hava ak›m›n›n, buharlaşman›n çok olduğu, nemin 

az olduğu yerlerde beton uygulamalar›nda,
• Havaalanlar› ve saha betonlar›nda,
• Beton yollar ve köprülerde,
• Kanallarda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Beton mukavemetinde art›ş sağlar.
• Betonun yüzeyinde kürlenme esnas›nda h›zl› 

kurumasından kaynaklanan rötre çatlaklar›n› önler.
• Su itici özelliğe sahiptir.
• Çuval ve kanaviçe sermek veya sulamak gibi 

zahmetli kür yöntemlerine göre daha etkindir. 
• Solvent içermez, yan›c› değildir, bu sebepten 

kapal› alanlarda da güvenle kullan›labilir.
• Uygulama sonras› kürlenmiş yüzeye yap›lacak 

reçine ve çimento esasl› uygulamalar için engel 
teşkil etmez.

• Uygulama kolayl›ğ›ndan dolay› işçilik maliyetini  
azalt›r, ekonomiktir.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
Taze beton veya taze betona uygulanm›ş yüzey 
sertleştiricilerinin üzerine f›rça veya rulo ile direkt 
olarak uygulan›r. Ancak yüzeye zarar vermemek için 
betonun yeteri kadar prizini alm›ş olmas› gereklidir.
 
Uygulama Bilgileri:
• Kal›pl› uygulamalarda kal›plar›n ç›kar›lmas›ndan 

hemen sonra, derz oluşumundan önce taze betonun  
üzerine, yüzey ilk parlakl›ğ›n› kaybetmeye başlar 
başlamaz (yüzey suyu buharlaşmaya başlay›nca) 
püskürterek ya da yüzeyde birikme olmayacak 
şekilde f›rça veya rulo ile uygulanmal›d›r.

• Duvarda yumuşak k›sa k›ll› f›rça, zeminde yumuşak 
f›rça veya rulo kullan›labilir.

• Ürün yüzeye eşit kal›nl›kta ince tabaka olarak 
uygulan›r.

• Malzemenin kuruma süresi yaklaş›k 2 saattir 
(+20°C).

Tüketim:
200 - 300 g/m2 (Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne 
bağl› olarak değişir.)

Dikkat:
• D›ş mekânlarda yap›lan uygulamalardan hemen 

sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi 
etkenlere karş› korunmal›d›r. Bu süre sonunda kür 
malzemesi d›ş etkenlerden etkilenmez.

• Uygulamada yüksek oranda kal›nl›k farklar› varsa 
leke oluşumu görülebilir.

Ambalaj:
30 kg’l›k plastik bidon ve 180 kg’l›k varillerde

Raf Ömrü:
Aç›lmam›ş ambalaj›nda, kapal› yerde, +5°C üstünde 
12 ay saklanabilir. Kullan›m öncesi çalkalay›n›z.
Donmaya karş› koruyunuz.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile y›kay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği 
yerlerde depolanmal›d›r.
 

Teknik Özellikleri
Görünüş : Beyaz renkli s›v›
Uygulama Sonras› Görünüm : Aç›k opak şeffaf tabaka
S›v› Yoğunluk : ~ 1,07 kg/lt (20°C)
 Kuruma Süresi : 2 saat (ASTM C 309)
Parlama Noktas› : Parlay›c› değildir 

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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