SOPRAMUR LATEX
Tan›t›m

Özellikleri

SOPRAMUR LATEX do¤rudan beton üzerine uygulanabilen lif aç›s›ndan zengin gözenekli
bitüm ve reçine bazl› bir kar›ﬂ›md›r.
SOPRAMUR LATEX esas olarak önceden s›va uygulanmaks›z›n, subasman›n su yal›t›m›n›
sa¤lamak için geliﬂtirilmiﬂtir. Lif-reçine-bitüm kar›ﬂ›m› maddenin aderans›n› artt›r›r ve
(6 ile 8 mm) kal›nl›k ile y›pranmaya karﬂ› dayan›m› yükseltir.

‹çerik
Görünüm
Renk
K›vam
Sade özüt
Yo¤unluk
pH
Parlama noktas›
Ak›ﬂkanl›k
Kaplama gücü
Kuruma süresi
Uygulama s›cakl›k limitleri
Kullan›m s›cakl›k limitleri
Araçlar›n çözünürlük ve temizli¤i
Kar›ﬂabilirlik
Su buhar› geçirgenli¤i
Sünme
Aderans
Dayan›m

Saklama ve tüketim

Kullan›m alan›

Kova
Teneke
F›ç›
Tüketim

SOPRAMUR LATEX
SOPRAMUR LATEX Lif-reçine-bitüm kar›ﬂ›m› madde
Hamur k›vam›
Siyah
Kaygan ve yumuﬂak bir hamur
52 + - %3
1.00.+/- 0,02
9.5 +-1
Yok (gözenekli ürün aﬂamas›)
De¤iﬂken -Tiksotrop ürünÇok iyi
Hava ﬂartlar›na göre de¤iﬂir: * tozsuz : 1 ile 3 saat
* susuz: 8 ila 24 saat Toplam: 2 ila 5 gün
+5 °C den +45 °C
-40 °C’den +90 °C
Taze iken: so¤uk su ile/ Kuru: tüm petrollü solventler
Çimento, agrega, kum vs.
1.1 gr/m2/24 saat (20 °C derecede 3 ila 4mm kal›nl›k)
Yok
Tüm temiz desteklere uyar
- Su, alkol, alkali, tuzlu bileﬂimler
- Ya¤lara ve petrollü çözünürlere dayanmaz

SOPRAMUR LATEX
10 kg
30 kg
225 kg
Yüzeyin durumuna göre m2 baﬂ›na 0.7 ile 3 kg

1- Pürüzlü görünümü olan gömme subasmanlar›n su yal›t›m›. (beton, y›¤›n, ba¤taﬂ›)
2- Betonarmenin hafif y›prat›c›lara karﬂ› korunmas› (asit ve zay›f bazlar)
3- So¤uk haznede buhar dengeleyici olarak uygulanmas›.

Uygulama

1. Yüzeylerin haz›rlanmas›:
Uygulanacak yüzeyinin temiz olmas› gerekir (tozdan ve ya¤dan ar›nm›ﬂ). Betonarme yüzey
önceden nemlendirilmiﬂ olmal›d›r. Uygulama öncesi taﬂ malzemeler dikkatlice harçla derzlenir.
2. Haz›rlama:
Mala ile uygulay›n.
Uygulamadan yaklaﬂ›k bir saat sonra, kaplama üzerine nemli bir parmak de¤dirin. Malzemenin
kuru olup olmad›¤›n› ve parmakta iz b›rak›p b›rakmad›¤›n› kontrol edin. Bu çok aﬂ›r› yüksek nemler
(sisli ya¤mur) giydirmenin tamamen kuruyana kadar korunmas› gerekir.S›van›n tamamen
kurudu¤undan emin olmadan su koymay›n. Kurumay› h›zland›rmak ve s›van›n tutmas›n› iyileﬂtirmek
için SOPRAMUR LATEX'e aﬂa¤›daki oranlarda PÇ çimento ilave edilebilir:
-1 ölçü çimento
-1 ölçü su
-10 ölçü SOPRAMUR LATEX
3. Uygulama:
Çapraz 2 veya 3 kat (giydirmenin toplam kal›nl›¤› 3 ila 4 mm’ i geçememeli)
-‹lk kat› mala ile aﬂa¤›dan yukar› do¤ru uygulamay› tercih edin
-Daha sonra ilk katta eksik kalm›ﬂ ve çizgilenmiﬂ k›s›mlar› doldurmak ve kapamak için 2. kat›
uygulay›n.
‹ﬂ sahibi sistemi tamamlamak ve duvar boyunca su boﬂalt›m›n› kolaylaﬂt›rmak için PROTECDRAIN
tipi do¤rusal dren korumas›n›n uygulanmas›n› öngörebilir.
4. Araç temizli¤i:
Taze iken: su ve White spirit
Kat› iken: petrollü çözücüler örne¤in : White spirit, Ksilen

Nakliye ve stoklama

Kullan›m öncesi ürünü iyice kar›ﬂt›r›n. Hiç bir zaman kal›n katman halinde uygulamay›n. Her
zaman ince bir katman halinde uygulay›n.”Aﬂ›r› kal›nl›k”lardan kaç›n›n. Her bir kat aras›n› iyice
kurumaya b›rak›n. Gözle temas›nda iyice gözleri y›kay›n ve bir doktora görünün. Tüm toksik
ürünler ve çözünürlerden muaft›r.

Nakliye: nakliye yönetmeli¤ine tabi de¤ildir.
Stoklama ve saklama: Orijinal kapal› ambalaj›nda dondan korunmuﬂ ﬂekilde iki y›l saklanabilir.
Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
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Özel uygulamalar

