NL
ER
İ
ÜR
Ü
IM
YA
LIT
SU

®

ISONEM MS POLYMER

MS Polymer
ISONEM MS POLYMER en son teknolojide üretilen saf halde mükemmel özelliklere sahip bir polimerdir. Kullanıma hazır, UV dirençli, parlak, sert
elastik bir yapıdadır. Teraslarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, beton, şap, sıva, ahşap, metal yüzeylerde sprey poliüretan ısı yalıtımı
uygulanmış yüzeylerde, dış cephe ve temel perdelerinde yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İşçiliği kolay ve süratlidir. Sarfiyatı ve fiyatından
dolayı çok ekonomiktir.
KULLANIM ALANLARI:
• Teras çatı ve balkonların yalıtımında
• Islak hacim ve temel perde izolasyonlarında
• Dış cephelerde
• Metal çatılarda, ahşaplarda
• Eskiden yapılmış bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde
• Asfalt ve beton zeminlerde
• Kopmaz, çatlamaz ve kabarıp yüzeyden kalkmaz
UYGULAMA ŞEKLİ:
Zemin sağlam, temiz ve yüklere karşı dayanıklı olmalıdır. Uygulama öncesi tüm yüzeyler yağ, kir ve benzeri hertürlü kalıntılardan temizlenmelidir.
ISONEM MS POLYMER kullanıma hazır haldedir.
Astar Uygulaması: Astar olarak ISONEM MS POLYMER %200 suyla inceltilir, sert bir fırça ile yüzeye yedirilir. Astar uygulaması yapıldıktan sonra
en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama rulo, fırça veya boya tabancasıyla astar uygulamasından sonra iki kat yapılır. Katlar arası bekleme süresi en az 1 saattir.

SARFİYAT:
MS Polymer renkli uygulama: 500 gr/m2 tek kat uygulama
MS Polymer şeffaf uygulama: 150 gr/m2 tek kat uygulama
AMBALAJ: 5 kg,10 kg ve 18 kg PE kovalarda
RENK: İstenilen her renkte üretilir.
DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.
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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.”

