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ISONEM BETON PAINT

Beton Zemin Boyası

ISONEM BETON PAINT Beton, şap, asfalt, kaldırım taşı vb. gözenekli yüzeyler için tek bileşenli renkli, şeffaf olarak da üretilebilen, epoksi ve
poliüretan esaslı zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilmiş, Uv’den ve dış hava koşullarından etkilenmeyen, yüksek aşınma direnci, hızlı
kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek
mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Aşınmaya karşı dirençlidir.
İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. Suya ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.
KULLANIM ALANLARI:
• Beton, şap, asfalt, kaldırım taşlarında,
• Otopark ve garajlarda,
• Fabrika ve depo zeminlerinde
• Refüj ve yol kenarlarında, bordür taşlarında işaretleme amacıyla,
• Havuz kenarları, turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçelerde.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Uygulama yapılacak yüzey mutlaka kuru ve temiz olmalıdır. Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı
olan ve tuz kusması görülen yüzeylere uygulanmaz. Yağ ve kir olan yüzeyler solvent bazlı temizleyiciler ile temizlenmelidir.
Uygulama; fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat halinde yapılır. İlk katın tam kuruması gerçekleştikten sonra (yaklaşık 4 saat) ISONEM BETON
PAINT sürülerek uygulama sonlandırılır. Taze uygulanmış yüzey tam kuruma olana kadar kir, toz, su ve yağmurlardan korunmalıdır.
SARFİYAT: Yüzeyin emiciliğine ve renge göre 200 – 250 gr/m² (2 kat)
AMBALAJ: 18 kg teneke kova
DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

