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Tanımı

UV’ye dayanıklı, mükemmel penetrasyon kabiliyeti 

olan, solvent esaslı, kullanıma hazır yüzey koruyucu 

malzemedir. 

 

Uygulama Alanları

— Su ve yağ itici özelliği sayesinde kaplama 

malzemelerinin ve fugaların kirlenmeye ve dış hava 

koşullarına karşı dayanıklı hale getirilmesinde kullanılır. 

— Derz dolgu uygulamasından önce klinker, kotto, 

seramik, granit, tuğla gibi kaplama malzemeleri 

üzerine uygulanarak koruma ve uygulama sonrası 

yapılan temizlik işlerinin kolaylaştırılmasını sağlar. 

Özellikleri

— Yüzeyi su ve yağ itici hale getirir.

— Uygulama bölgesinde çiçeklenmeyi önler.

— Kaplama malzemelerinin yüzeyinin canlı ve parlak 

görünmesini sağlar.

— UV’ ye dayanıklıdır. 

Uygulama Talimatı

— Yüzey SERACARE temizlik ürünleri ile temizlenmiş 

ve tamamen kurumuş olmalıdır.

— Uygulama boyunca eldiven giyilmelidir. 

— SERACARE Yüzey Koruyucu su ile seyreltilmeden, 

düz bir kıl fırça veya sünger ile her yere eşit miktarda 

sürülmelidir. Ürün direkt yüzeye dökülmemelidir. 

Uygulama sonrası 1-2 dakika beklenmeli fazla 

malzeme bir bez ile yüzeyden alınmalıdır.  

— Aşırı emici yüzeylerde ve dış mekan 

uygulamalarında iki kat uygulanması tavsiye edilir.  

Katlar arasında 4-5 saat beklenmelidir. 

— Dikey tuğla yüzeylere püskürterek uygulanabilir. 

— Uygulama yapılan yüzeyin yıpranma durumuna 

bağlı olarak 2 yılda bir uygulama tekrarlanmalıdır. 

Her tekrar uygulamada yüzey, Kalekim SERACARE 

ürünlerinden uygun olanla temizlenmelidir. Temizlenen 

yüzey bol su ile durulanmalı, yüzey tamamen 

kuruduktan sonra SERACARE Yüzey Koruyucu 

uygulanmalıdır. 

— Derz doldurma işleminden önce yapılacak 

uygulamalarda, ürünün derz boşluklarına 

bulaşmamasına dikkat edilmelidir. 

— Uygulamadan sonra uygulama aletleri boya 

solventleri ile temizlenebilir.

Uyarılar

— Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. 

— Ürün alevlenebilir kimyasallar içermektedir. 

Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 

başvurunuz.

— Uygulama esnasında ortam iyice 

havalandırılmalıdır.

Depolama

— Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan 

korunmalıdır. 

Ambalaj

— 1 lt plastik şişe.

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm Şeffaf sıvı

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi 4-5 saat

Tüketim Ortalama 1 lt / 20 - 100 m2  (Yüzey emiciliğine göre değişir.)
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