WEATHERCOAT
İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN CİNSİ / KODU
Weathercoat, iki bileşenli, esnekliğini sürekli koruyan, elyaf katkılı,
Weathercoat Reçine
66210
yüksek kaliteli bir su yalıtım malzemesidir. Weathercoat, uzun ömürlü
Weathercoat Toz Gri
76110
esneklik özelliğiyle aşırı iklim koşullarında kullanıma uygundur. Beton,
Weathercoat Toz Beyaz 76115
asfalt, seramik gibi, değişik eski ve yeni yüzeylere etkin bir şekilde
yapışır. Weathercoat UV’ye, kirlenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Weathercoat, akrilik esaslı reçine ve çimento
esaslı tozdan oluşan, farklı karıştırma oranlarıyla,
farklı esneklik özelliği sunan, çift bileşenli su yalıtım
malzemesidir.
Weathercoat Reçine: Alkali ve UV dayanımlı,
akrilik reçine esaslı sıvı konsantredir. Sürekli
esnekliğe sahip olup, değişik oranlarda çimento
ve çimento esaslı ürünlerle karıştırılabilir. Yüksek
kaliteli su yalıtım sistemi bileşeni olarak geliştirilmiş
olmasının yanı sıra, basınç, çekme dayanımını ve
esnekliğini arttırmak ve su oranını azaltmak
amacıyla sıva ve tesviye harçlarına da katılabilir.
Weathercoat Toz: Özel çimento, dolgular ve
katkılardan oluşan toz karışımdır. Nihai karışım
özellikleri toz ve reçine oranına bağlı olarak
değişir.

Bileşenleri,
aşağıdaki
tabloda
gösterildiği
oranlarda, homojen hale gelinceye kadar, Tozu
Reçineye katarak yüksek devirli karıştırıcıyla
karıştırınız.
Karışım oranları (kg)
Esnek su
Kullanım
yalıtım
şekli
kaplaması
Reçine
1
Toz
2
Su
-

Esnek su
yalıtım
şapı
1
4
0,5

Püskürtme uygulaması için yeterli su miktarıyla
doğru kıvamı ayarlayınız. Fırça, rulo veya
püskürterek uygulayınız. Katlar arası kuruma için 3
saat civarında bekleyiniz. Hazırlanan karışım 1
saat içerisinde kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esnek su
yalıtım
harcı
1
3
0,2

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

Uzun ömürlü yalıtım sağlar.
Aşınmaya dirençlidir
Toksik değildir. Su depoları için idealdir.
Suya dayanıklıdır.
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
Esnekliği yüksektir.
Nefes alır.
Üzerine çimentolu harçlar uygulanabilir.
Yüzey çatlaklarını köprüler

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Reçine, 25 ve 5 kg plastik bidon, Toz 20 kg kraft
torba ve Set olarak (15kg Toz + 5kg Reçine) 20 kg
plastik
kova
ambalajlarda
kullanıma
sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve
kuru
ortamda
depolanmalıdır.
Açılmamış
ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

KULLANIM ALANI
Çatı, dış cephe, temel, istinat duvarı, havuz, ıslak
hacim zemini, su deposu gibi çoğu inşaat
yüzeylerinin su yalıtımında güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzeylerin her türlü kir, toz,
yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan
emin olun. Yüzey hatalarını giderin.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli
kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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WEATHERCOAT
İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMESİ

TEKNİK VERİLER
Ürün İki bileşenli esnek su yalıtım sistemi
Bağlayıcılar Hidrolik (Weathercoat Toz) ve organik (Weathercoat Reçine)
Standardı 1504-2 / Nisan 2008
Yangın Sınıfı E
İnceltme Gerektiğinde su ile
Tüketim Yaklaşık 1,5 kg/m2/mm, karıştırılmış olarak
Uygulama Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
Kuruma Süresi 3 saat
Toksisite Toksik madde içermez
Weathercoat Reçine: 25 ve 5 kg plastik bidonlar
Ambalaj Weathercoat Toz: 20 kg kraft torba
Weathercoat Set: 20 kg plastik kova (5 kg Reçine + 15 kg Toz)
Depolama 12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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