
Tan›m›:
Beton ve çimento bazl› zeminlerin üzerine uygulanarak, 
yüzeyi tozumaya ve aş›nmaya karş› koruyan, düşük 
viskoziteli, renksiz s›v› yüzey sertleştiricisidir. 
Çimentonun hidratasyonu s›ras›nda ç›kan serbest 
kireç ile birleşip kristaller oluşturur. Su geçirmeyen, 
tozumayan bir yüzey meydana getirir.

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Sertleşmesi, tozumamas› istenen, beton döşemeler, 

çimento esasl› şaplar, karo ve taş döşemelerde,
• Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
• Depolarda ve garajlarda,
• Bodrum kat zeminlerinde ve yaya yollar›nda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Beton ve çimento bazl› zeminlerin tozumaya ve 

aş›nmaya karş› direncini artt›r›r.
• Yeni ve eski döşemelere uygulanabilir.
• Yükseltilmiş döşeme altlar›na uygulanabilir.
• Yüzeyde kal›c› ve etkili bir dayan›kl›l›k sağlar.
• Uygulamas› kolay, kullan›ma haz›rd›r.
• Su bazl›d›r, çevre dostudur.
 
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.

• Sert bir süpürge veya telli f›rça ile zemini iyice 
süpürdükten sonra yumuşak bir süpürge veya 
vakumlu bir temizlik aleti ile yüzeyden tozlar› 
temizleyiniz.

• Yüzeyi nemlendiriniz ve suya doymas›n› sağlay›n›z.  
Yüzeyde biriken fazla suyu MONOF‹X L‹K‹T 
uygulamas›ndan önce iyice temizleyiniz. 

Uygulama Bilgileri:
• MONOF‹X L‹K‹T beton yüzeye rulo veya f›rça ile eşit 

şekilde dağ›t›larak sürülmelidir. 1. kat uygulamas›ndan 
24 saat sonra 2. kat uygulama yap›labilir. Baz› 
yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir. 

• Son kat uygulamadan 1 gün sonra yüzey su ile 
y›kanmal›d›r.

Tüketim:
Her katta yaklaş›k 200 - 250 g/m2 (Beton yüzeyin 
emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağl› olarak değişir.)

Dikkat:
• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 

direkt güneşe ve rüzgâra aç›k alanlarda uygulamadan 
kaç›n›n›z.

• D›ş mekânlarda yap›lan uygulamalardan hemen 
sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi  
etkenlere karş› korunmal›d›r.

• MONOF‹X L‹K‹T kullan›mdan önce iyice 
çalkalanmal›d›r. Haricen su kat›lmamal›d›r.

• Uygulama yap›lacak yüzey eğer yeni beton ise 
28 günlük kür süresini beklemeden uygulama 
yapmay›n›z.

• Mobilyalar, camlar ve boyal› duvarlar MONOF‹X 
L‹K‹T’in s›çramas›ndan korunmal›d›r.

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

Raf Ömrü:
Aç›lmam›ş orijinal ambalaj›nda, aş›r› s›cak olmayan 
kapal› yerde 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 : Şeffaf s›v› 
S›v› Yoğunluk : ~ 1,10 kg/lt (20°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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Kalite Sınıfı ve Belgeleri
Ürün Kodu: 30 kg: 52030, 180 kg: 52180 


