ARSLAN YAPI KİMYASALLARI
AOSB Hilal Caddesi No:1
Sarıçam /ADANA
Tel: +90 322 346 61 87 Faks: +90 322 346 61 87

TEK BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIMI
ONE COMPONENT WATERPROFING SYSTEM

TANIM
ELASTOCEM tek bileşenli, akrilik reçine esaslı su bazlı bir yalıtım kaplamasıdır. Çimento esaslı yüzeylerde, eğimli çatılarda, teras
ve balkonların su yalıtımında kullanılan elastik bir kaplamadır. Gri renklidir ve istenilen diğer renklerde de üretilir.
KULLANIM YERLERİ
• Tüm çimento esaslı yapılarda yüzey yalıtım kaplaması olarak
• Binaların dış cephelerinde düşey ve yatay uygulamalarda
• Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.
ÖZEL NİTELİKLER
• ELASTOCEM, uygulanan yapıda su direnci çok yüksek bir kaplama oluşturur.
• Uygulandığı yapının dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır.
• Geçirimsiz kaplama uygulandığı yüzeyin nefes almasını etkilemez.
• İç ve dış cephelerde, pozitif su basıncına dayanıklıdır.
• Fırça, rulo veya spatula ile tatbik edilir. Kuruduktan sonra üzerinde yürünebilir.
• Uygulanan malzeme ultra viyole ışınlarına karşı dayanıklıdır.
• Kolay uygulanır ve ekonomiktir.
SARFİYAT ve UYGULAMA
Uygulama aracına ve zeminin yüzey özelliklerine göre 2 – 3 kg dır. En az iki kat uygulanması önerilir.
Yüzeyin hazırlanması;
ELASTOCEM uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yag gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır ve hafif
pürüzlü olmalıdır. Yüzeydeki oynar parçalar temizlenmeli çukurlar RPM MORTAR ile tamir edilmelidir. Köşelere pah yapılmalıdır.
Uygulanacak yüzeyin ısısı yüksek olmamalı, emici yüzey uygulamadan önce nemlendirilmeli ve uygulama, yüzey hafif nemli iken
yapılmalıdır.
Karıştırma,
ELASTOCEM, tek kompenentlidir.
Homojen karışımı sağlamak için malzeme mutlaka bir matkap ve karıştırıcı uç kullanarak ambalajı içerisinde karıştırılmalıdır. Yüzey
hazırlığı tamamlanan uygulama yüzeyine % 40-50 su ile inceltilmiş ve matkapla homojen olarak karıştırılmış ELASTOCEM astar
olarak uygulanmalıdır. Astar katın kurumasından sonra rulo yada fırça ile birbirine dik istikamette fırça yüzeye dik tutulmak suretiyle
2 kat uygulama yapılmalıdır.
AMBALAJ VE DEPOLAMA
ELASTOCEM 18 kg plastik kovalarda ambalajlanmıştır..
Korumalı ve kuru yerlerde saklanıldığında raf ömrü minimum 6 aydır.

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.

