BETON DECO
Akrilik emülsiyon esaslı, doğal kireç katkılı, mala ile uygulanan,
brüt beton görünümüne sahip dekoratif sıvadır.
İç cephelerde kullanılan ürünün dış cephe versiyonu da mevcuttur.

ÖZELLİKLER

l Brüt

KULLANIM
ALANLARI

İç ve dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan,
sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulama

yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz
temizlendikten sonra, iç cephedeki yüzey bozuklukları SAN DECO Akrilik Macun İnce ile
düzeltilmelidir.
l Eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO Decoprimer ile astarlanmalıdır.
Seçilen cephe rengi ile aynı renk astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA
TALİMATI

l BETON

TEKNİK
ÖZELLİKLER

beton efekti verir.
l Alkali oranı yüksektir, kabarma ve çatlama yapmaz.
l Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile
binaların nefes almasını sağlar.
l Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
l Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

DECO homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerek duyulursa uygulama
kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir.
l Astarın tam kurumasının ardından, BETON DECO çelik mala ile düzgünce yüzeye ilk kat
olarak uygulanır.
l 23˚C,de 5-6 saat sonra ikinci kat uygulaması aynı şekilde çelik mala ile yapılır ve çelik mala
ile düzeltilir.
l BETON DECO farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, çelik mala ile çeşitli efektler verilebilir.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
1,68±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

Viskoz

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

12-14

Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve
**
kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak,

KATI MADDE % wt

73±2

+5˚C ile +35˚C arasındaki saklama koşullarına
göredir.

VOC (g/lt)
(EU Directive 2004/42/EC)
Teorik olarak hesaplanmıştır

40

İNCELTME

Yok

RENK

Beton Deco Kartelası

TEORİK TÜKETİM * (gr/m2)

ZARARLILIK
İFADELERİ

*

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama
tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

600 – 750

Kaplama Gücü (m2/kg)

1,35 – 1,65

KURUMA SÜRESİ (23°C ‘de)

Dokunma süresi 24 saat,
Tam kuruma süresi 48-72 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

10 Kg /20 Kg

l H318

Ciddi göz hasarına yol açar.
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UYARILAR
ÖNLEMLER

102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
l P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
l P332+P313 CILTTE TAHRIŞ SÖZ KONUSU ISE: Tıbbi yardım/müdahale alın.
l P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
l P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
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l

