
Tan›m›:
Uyguland›ktan sonra yüzeyin alt›na nüfuz ederek, 
yağmur sular›n›n içeri girmesini engelleyen silikon 
esasl› renksiz yüzey koruyucu ve su itici 
malzemedir. Solvent bazl›d›r.

Kullan›m Alanlar›:
• D›ş cephelerde, dikey yüzeylerde,
• Beton, s›va, kayrak taş› gibi orta düzeyde emici 

yüzeylerde,
• Tuğla, gazbeton, traverten, doğaltaş gibi emici 

yüzeylerde,
• Eski eserlerin hava şartlar›na karş› korunmas›nda 

ve restorasyonunda kullan›l›r.
                                             
Avantajlar›:
• F›rça, rulo veya tabanca ile kolayca uygulan›r. 
• ‹çerdiği silikon sayesinde suyu iterek yüzeyin kuru  

ve temiz kalmas›n› sağlar.
• Şeffaft›r, görünümünün değişmemesi istenilen 

yüzeylerde ideal bir malzemedir.
• H›zl› su iticilik özelliği sayesinde yağan yağmur ile 

yüzey kendi kendini y›kar.
• Yüzeye çok iyi nüfuz eder, yüzeyde tabaka oluşturmaz.
• Yüzeyin nefes almas›n› engellemez.
• Alkali ve UV dayan›ml›d›r.
• Duvarlar›n kuru kalmas›n› sağlayarak, ›s› kayb›n› 

azalt›r.
• Yüzeyin renginin solmas›n› engeller.
• Tozumay› engeller.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

kür malzemesi, deterjan ve kal›p yağlar› gibi yap›şmay› 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmal›d›r.

• Geniş çatlaklar mutlaka tamir edilmeli ve uygulamadan 
önce kurutulmal›d›r.

Kar›ş›m:
AQUALON uygulanmadan önce mutlaka çalkalanmal›d›r.

Uygulama Bilgileri:
• Sprey, f›rça veya rulo ile en az iki kat uygulanmal›d›r. 

Malzeme yüzey taraf›ndan emilir emilmez su iticilik 
bağlar. Bu esnada duvar nefes alma özelliğini 
yitirmez ve d›ş görünüşü değişmez.

• ‹kinci kat›n uygulamas› yaş üstü yaş yöntemi ile 
birinci kat tam kurumadan yap›l›r.

• AQUALON yüzey örtücü değil, su itici bir malzeme 
olduğundan 1,4 kg/cm2 su bas›nc›na kadar 
etkilidir.

Tüketim:
200 - 600 g/m2 (Çok su emici yüzeylerde tüketim 
artabilir.)
  
Dikkat:
• +5˚C’nin altında ve +25˚C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamadan kaçınınız.
• Solvent içerir, yan›c›d›r.
• AQUALON boya üzerinde, toprak alt›nda ve bas›nçl› 

su alt›nda kullan›lmaya elverişli bir ürün değildir.
• AQUALON, üzerine gelecek s›valar›n ve diğer 

kaplamalar›n yap›şmas›na engel teşkil edebilir.
• Metal, cam gibi yüzeyler ile temas ettirmeyiniz. 

Kal›c› bir lekelenmeye sebep olabilir. Uygulama 
öncesi deneme yap›n›z.

• Ürüne haricen su, solvent vb herhangi bir madde 
katmay›n›z.

• Baz› yüzeylerde kararma, koyulaşma yapabilir.
• Nemli ve ›slak yüzeylerde uygulama yap›lmaz.

Ambalaj:
5 lt ve 17 lt’lik tenekelerde

Raf Ömrü:
Ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda 12 ay süre ile saklanabilir. 
Kullan›m öncesi iyice çalkalay›n›z. +15°C'nin üzerinde 
saklay›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. Yan›c› maddeler içerdiğinden 

uygulama s›ras›nda sigara içilmez, ateş yak›lmaz 
ve k›v›lc›m üretebilecek aletler (vantilatör vb) 
kullan›lmaz. Sadece yeterli havaland›rma sağlanm›ş 
alanlarda çal›şma yap›n›z. Ambalaj kapağ›n› aç›k 
b›rakmay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği yerlerde 
depolanmal›d›r. 

Teknik Özellikleri
Görünüş  : Şeffaf s›v›
S›v› Yoğunluk : ~ 0,80 kg/lt 
Uygulama S›cakl›ğ›  : +5°C ile +25°C aras›
Parlama Noktas›  : +70°C
Kuruma Süresi : 24 saat
Servis S›cakl›ğ›  : -20°C / +80°C   

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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