
                                                                                                                                                                               
                  

             
               PRO3  SU BAZLI ŞEFFAF  YÜZEY KORUYUCU

TANIM
Su bazlıı, su geçirimsiz dış yüzey koruma malzemesidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, 
beton,küfeki,limra taş, gaz beton ve eternit gibi doğal yüzeylere uygulanır. 

ÖZELLİKLERİ

 Film tabakası oluşturmadan emici dış yüzeylerde emprenye özelliği sayesinde yüksek oranda yüzey koruma sağlar.
 Aynı zamanda doğal görünüme olumsuz bir etki oluşturmaz. 
 Uygulandığı yüzeyler daima kuru kaldığı için rutubet oluşumuna son verir böylece yosun ve mantar gibi 

organizmaların üremesini engeller. 
 Ayrıca kirlenmenin yoğun olduğu bölgelerde (sanayi bölgelerine yakın yerlerde) cepheler kirlense de yağan yağmurla 

yüzeyler temizlenir. 
 Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller.
 UV ve alkalilere karşı dayanıklıdır. 
 Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler. 
 Şişme ve çekmeden dolayı oluşan çatlamalara karşı etkilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık Şeffaf zemin görünümünü değiştirmez.Görünüm Şeffaf
Seyreltme Kullanıma hazır.
Viskozite 200 ± 100 cP 25oC
Yoğunluk 1.00 ± 0.01 gr/cm3 
pH    10 - 11 
Katı Madde   3 %
Kuruma Süresi 4 saat sonra suya karşı dayanıklılık
Parlama Noktası -
Depolama Ömrü Orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.
Ambalaj Şekli 10 - 4 lt. plastik bidonlarda.

SARFİYAT
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,150 - 0,200 lt/m² 'dir.  1kg ile tek katta 5 -8 m² yer uygulanabilir. 
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz, kir ve yağdan arındırılmış, kabaran ve kendini taşıyamayan bölümlerden iyice 
temizlenmiş olmalıdır. PRO3 SU BAZLI ŞEFFAF YÜZEY KORUYUCU yüzey emprenye malzemesi kullanıma hazırdır. 
Yumuşak tüylü fırçayla ya da püskürtme yapılarak yüzeye uygulanabilir. . Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Sıvalı 
ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulaması 
önerilir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. 
Uygulamayı + 5oC ile + 30oC arasında yapınız. 
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

GÜVENLİK UYARILARI
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Göz ve cilt temasından kaçının
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayınız
Kanalizasyona boşaltmayın
Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin



                                                                                                                                                                               
                  

             

Genel Uygulama Örnekeri
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Su bazlıı, su geçirimsiz dış yüzey koruma  malzemesidir.



· UYGULANACAK YÜZEYLER
Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton,küfeki,limra taş, gaz beton ve eternit gibi doğal yüzeylere uygulanır. 


· ÖZELLİKLERİ


· Film tabakası oluşturmadan emici dış yüzeylerde emprenye özelliği sayesinde yüksek oranda yüzey koruma sağlar.

· Aynı zamanda doğal görünüme olumsuz bir etki oluşturmaz. 

· Uygulandığı yüzeyler daima kuru kaldığı için rutubet oluşumuna son verir böylece yosun ve mantar gibi organizmaların üremesini engeller. 

· Ayrıca kirlenmenin yoğun olduğu bölgelerde (sanayi bölgelerine yakın yerlerde) cepheler kirlense de yağan yağmurla yüzeyler temizlenir. 

· Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller.

·  UV ve alkalilere karşı dayanıklıdır. 

· Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler. 

· Şişme ve çekmeden dolayı oluşan çatlamalara karşı etkilidir.



· TEKNİK ÖZELLİKLER


· Parlaklık                       Şeffaf zemin görünümünü değiştirmez.Görünüm Şeffaf
Seyreltme                     Kullanıma hazır.
Viskozite                      200 ± 100 cP 25oC
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Kuruma Süresi             4 saat sonra suya karşı dayanıklılık
Parlama Noktası           -  
Depolama Ömrü           Orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.
Ambalaj Şekli               10 - 4 lt. plastik bidonlarda.
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Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz, kir ve yağdan arındırılmış, kabaran ve kendini taşıyamayan bölümlerden iyice temizlenmiş olmalıdır. PRO3 SU BAZLI ŞEFFAF YÜZEY KORUYUCU yüzey emprenye malzemesi kullanıma hazırdır. Yumuşak tüylü fırçayla ya da püskürtme yapılarak yüzeye uygulanabilir. . Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulaması önerilir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.
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Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. 
Uygulamayı  + 5oC ile + 30oC arasında yapınız. 
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
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