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Tan›m›:
Yans›t›c› alüminyum ihtiva eden, tek bileşenli, 
solvent bazl› koruyucu bir bitüm solüsyonudur. 

Kullan›m Alanlar›:
• D›ş mekânlarda, 
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Yaln›zca bitümlü ürünler ile su yal›t›m› yap›lm›ş 

yüzeylerin zararl› UV ›ş›nlar›ndan korunmas› amac›yla,
• Cami kubbesi, binalar›n kuzey duvarlar›, prefabrike  

su oluklar› üzerine yans›t›c› ve dekoratif amaçl› 
olarak,

• Su tanklar›n›n ve diğer yap› elemanlar›n›n üzerine 
sürülerek ›s› birikimini azaltmak için kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Bitümlü su yal›t›m› ürünlerinin maruz kald›ğ› UV 

›ş›nlar›n›n zararlar›n› azalt›r, su yal›t›m›nda oluşan 
çatlaklar›n kolayca fark edilmesini sağlar.   

• Yüksek yans›tma özelliği sayesinde sürüldüğü 
binalar›n iç yüzeylerinin daha serin kalmas›n› 
sağlar.

• Dekoratiftir. Alüminyum rengi ile bitümlü su 
yal›t›m ürünlerinin istenmeyen siyah renginin 
üzerini örter.

• Yüksek yap›şma kuvveti sayesinde bitümlü 
ürünlerin  üzerine mükemmel yap›ş›r.

• Ekonomiktir. Sürüldüğü yüzeylerde h›zla kurur.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Mutlaka bitümlü ürünler ile yal›t›lm›ş uygulama 

yüzeyi, toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 
kür malzemesi, deterjan ve kal›p yağlar› gibi 
yap›şmay› önleyici maddelerden temizlenmiş 
olmal›d›r.

• ALUF‹X uygulanacak yüzeyin izolasyonu yap›lm›ş 
ve göllenme yapmayacak şekilde doğru eğimi 
(minimum %2) verilmiş olmal›d›r.

Kar›ş›m:
Kullan›ma haz›rd›r, inceltme gerekmez.  

Uygulama Bilgileri:
• Soğuk uygulan›r.
• Malzeme kullan›m öncesi ve kullan›m esnas›nda 

iyice kar›şt›r›lmal›d›r. F›rça veya pulverizatör ile 
tek kat uygulan›r.

Tüketim:
Her katta 150 - 200 g/m2 (En az iki kat uygulanmas› 
tavsiye edilir.)

Dikkat:
• +5˚C’nin altında ve +35˚C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamadan kaçınınız.
• Solvent bazl›d›r, iç mekânlarda kullanmay›n›z.

Ambalaj:
17 kg’l›k tenekelerde
 
Raf Ömrü:
Ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda 12 ay süre ile saklanabilir. 
Direkt güneş ›ş›ğ›na ve s›cağa maruz b›rakmay›n›z. 
Bu ürün karakteri gereği gaz üretebilir. Kutu şişerse 
kapağ›n› aralayarak gaz› boşalt›n›z. Kullan›m öncesi 
iyice kar›şt›r›n›z.

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 kullanınız. 
Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri 
ile temasta bol su ile y›kay›n›z. Yan›c› maddeler 
içerdiğinden uygulama s›ras›nda sigara içilmez, 
ateş yak›lmaz ve k›v›lc›m üretebilecek aletler 
(vantilatör vb) kullan›lmaz. Kuruyana kadar zehirli 
gaz ç›kard›ğ›ndan kapal› yerlerde kullan›lmas› 
gerektiğinde cebri havaland›rma sağlanmal› ve 
sağl›k tedbirleri al›nmal›d›r. Ambalaj kapağ›n› aç›k 
b›rakmay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği yerlerde 
depolanmal›d›r.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Metalik gri renkli solüsyon 
S›v› Yoğunluk : ~ 0,90 kg/lt
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Kat› Madde Oran› : ~ %29
UV Dayan›m› : Çok iyi

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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