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Zemin Sistemleri / Likit Yüzey Sertleştiricileri 
 

MONOFİX® LİKİT 
Tozuma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi 

 

TANIMI 
 
Beton ve çimento bazlı zeminlerin üzerine uygulanarak, yüzeyi tozumaya ve aşınmaya karşı koruyan, düşük 
viskoziteli, renksiz sıvı yüzey sertleştiricisidir. Çimentonun hidratasyonu sırasında çıkan serbest kireç ile 
birleşip kristaller oluşturur. Su geçirmeyen, tozumayan bir yüzey meydana getirir. 
 

KULLANIM ALANLARI 
 
§ İç ve dış mekânlarda, 
§ Sertleşmesi, tozumaması istenen, beton 

döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş 
döşemelerde, 

§ Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde, 
§ Depolarda ve garajlarda, 
§ Bodrum kat zeminlerinde ve yaya yollarında 

kullanılır.
 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

Görünüş Şeffaf sıvı 

Sıvı Yoğunluk ~1,10 kg/lt (20°C) 
 

AVANTAJLARI 
 
§ Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve 

aşınmaya karşı direncini arttırır. 
§ Yeni ve eski döşemelere uygulanabilir. 
§ Yükseltilmiş döşeme altlarına uygulanabilir. 

§ Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar. 
§ Uygulaması kolay, kullanıma hazırdır. 
§ Su bazlıdır, çevre dostudur.

 

TÜKETİM 
 
Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m2 (Beton yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) 
 
 

UYGULAMA 
 
YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
 
§ Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. 
§ Sert bir süpürge veya telli fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir 

temizlik aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz. 
§ Yüzeyi nemlendiriniz ve suya doymasını sağlayınız. Yüzeyde biriken fazla suyu MONOFİX LİKİT 

uygulamasından önce iyice temizleyiniz. 
 

UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
§ MONOFİX LİKİT beton yüzeye rulo veya fırça ile eşit şekilde dağıtılarak sürülmelidir. 1. kat uygulamasından 

24 saat sonra 2. kat uygulama yapılabilir. Bazı yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.  
§ Son kat uygulamadan 1 gün sonra yüzey su ile yıkanmalıdır. 
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
§ Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan 

kaçınınız. 
§ Dış mekânlarda yapılan uygulamalardan hemen sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi etkenlere 

karşı korunmalıdır. 
§ MONOFİX LİKİT kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Haricen su katılmamalıdır. 
§ Uygulama yapılacak yüzey eğer yeni beton ise 28 günlük kür süresini beklemeden uygulama yapmayınız. 
§ Mobilyalar, camlar ve boyalı duvarlar MONOFİX LİKİT’in sıçramasından korunmalıdır. 

 

AMBALAJ 
 
30 kg’lık plastik bidon ve 180 kg’lık varillerde 

 

RAF ÖMRÜ 
 
Açılmamış orijinal ambalajında, aşırı sıcak olmayan kapalı yerde 12 ay saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. 
Donmaya karşı koruyunuz. 
 

SAĞLIK ve EMNİYET 
 
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla 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 yıkayınız. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
 
Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara 
göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar 
süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı 
tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından FİXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana 
kadar geçerliliğini korur. FİXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. 
Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz. 

 


