
  

 

 

       
                     

                                       

 

            Bu teknik föyde verilen bilgiler sahip olduğumuz bilgi tecrübe ve deney sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Başarılı olarak uygulanması tamamıyla kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. 
The above information is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate. However due to the variable nature of application, the suitability of the product for the use intended 
is the sole responsibility of the user. 

DEKORATİF SIVA HARCI 

DECORATİVE PLASTER   ARSLAN YAPI KİMYASALLARI 

AOSB Hilal Caddesi No:1       Sarıçam /ADANA 

Tel: +90 322 346 61 87  Faks: +90 322 346 61 87 
 

TANIM 
DECOPLASTER, her türlü yüzeyin sıvanmasında kullanılan, yüksek mukavemetli, polimer modifiye çimento esaslı bir 
sıva harcıdır.  İstenildiğinde renkli  yapılabilir. 
 
Farklı agrega dizaynı yapılarak ve uygulama yöntemine göre iki modeli vardır. 

- DECOPLASTER LINE – Çizgi dokulu dekoratif sıva 
- DECOPLASTER GRAIN – Tane dokulu dekoratif sıva 

 
KULLANIM ALANLARI 
Binalarda her türlü briket gaz beton veya kaba sıva yüzeylerin sıvanması işinde kullanılır. 
 
ÖZELLİKLER 
• Hazırlanması ve kullanılması kolaydır. 
• İç ve dış cephede kullanılabilir. 
• Elastiktir, çatlama ve sarkma yapmaz. 
• İyi yapışma sağlar. 
• Çalışma süresi uzundur. 
 
SARFİYAT 
DECOPLASTER için ortalama yaklaşık tüketim  3-4 kg / m² dir. 
 
UYGULAMA 
 
Yüzey hazırlığı 
Üzeri sıvanacak levhaların sağlam ve iyice yerine oturmuş olduğuna dikkat edilmelidir. Sıva uygulaması yapılmadan 
önce yüzey yapışmayı artırmak amaçlı PRIMER BB ile astarlanabilir. Astar tabakası sıva ile yapışma yüzeyi arasında su 
geçirimsiz bir yapı oluşturur. Yüzey düzgün sağlam ve temiz olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir. 
 
Karıştırma 
25 kg. toz malzeme 5.50 - 6.50 kg. temiz kova içerisindeki suya yavaş yavaş eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve 
topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.  
 
Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulanır. 
 
Uygulama 
• Harç, alçı sıva malası ile, ortalama eşit kalınlıkta nemlendirilmiş yüzeye uygulanır. 
• Yüzeye yayılan harç henüz ıslak iken plastik mala ile tane dokulu yüzey elde etmek için dairesel yönde veya çizgi 

dokulu yüzey elde etmek için yatay veye dikey yönde perdahlanır 
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 

25 kg. rutubete dayanıklı kraft torbalarda ambalajlanmıştır.  
Kuru ve korumalı ortamlarda depolandığında raf ömrü en az 6 ay. 
 


