DEKRAPAVE BASECOAT
ASFALT KAPLAMA SİSTEMİ

ÜRÜN CİNSİ / KODU

OVERVIEW

Terraco DekraPave Basecoat, Toz, Reçine ve Renklendiriciden oluşan 3
Toz
77340
bileşenli bir asfalt kaplama sistemidir. Tekstürlü asfalt yüzeyleri dekore
Reçine
67301
etmek ve sağlamlaştırmak amacı ile kullanılır. Üstün esneklik ve
Renklendirici
67302
mekanik dayanım özellikleri ile süreklilik arz eder. Ekstra yüzey avantajı
ile birlikte son görünüm doğal taş, tuğla veya arduazdır. Zengin renk seçeneğine sahiptir. Nemin vereceği
zararlara karşı yüzeyi korumak ve mekanik özelliklerini geliştirmek için DekraPave Topcoat son kat ürünü ile
birlikte kullanılması önerilir.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Decrapave Basecoat Asfalt Kaplama Sistemi
aşağıdaki özelliklere sahiptir:
•Çatlak oluşumuna karşı dayanıklı ve esnektir
•Zeminde yabani ot..vb sorunların oluşumunu
önler
•Bakımı kolaydır
•Kolay ve çabuk uygulanır
•Tamiratı kolay ve ekonomiktir.

10kg reçine, 21kg basecoat ve 1kg renklendirici
5kg su ile karıştırılır. Uygulama püskürtme veya rulo
ile iki kat halinde yapılmalıdır. Sistem 2 gün
boyunca prizlenmeye bırakılır ve ardından
DekraPave Topcat aynı oranda su ile karıştırılarak
iki kat halinde yüzeye uygulanır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Asfalt garaj girişleri, bisiklet yolları, park alanları ve
yürüyüş yolları gibi yerler için ideal bir kaplama
sistemidir.

Cilt ile olan uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Daha geniş bilgi için bu ve benzeri
malzemeler için hazırlanmış Güvenlik Bilgi
Formuna bakınız.

YÜZEY HAZIRLIĞI

AMBALAJ VE DEPOLAMA

KULANIM ALANI

Dekrapave Basecoat, 21 kg sertleştirici Toz, 10kg
Reçine ve 1 kg lık Renklendiriciden oluşan bir
sistem olarak kullanıma sunulmuştur.
Doğrudan güneş ışığı almayan ağzı kapalı
ambalajlarda ve +5-35°C de 12 ay saklanabilir.
Üretim tarihi en eski olan malzeme öncelikle
kullanılmalıdır.

Yeni veya yeniden ısıtılmış asfalt yüzey üzerine taş
veya geçmeli parke taşı görünümü vermek için
çelik ızgaralar ile baskı (Karelaj sistemi) yapılır.
Desen uygulamasından sonra yüzey tam olarak
soğuduktan
sonra
DekraPave
Basecoat
uygulaması yapılır.

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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DEKRAPAVE BASECOAT
ASFALT KAPLAMA SİSTEMİ

TEKNİK VERİLER
Ürün Akrilik / Çimento Esaslı Asfalt Kaplama Sistemi
Reçine: Saf Akrilik Reçine
Bileşenler Toz: Kuvars/Çimento Esaslı Hidrolik Bağlayıcılı Karışım
Renklendirici: Solmaya dirençli doğal renklendirici pasta
Tüketim Yaklaşık 1 kg/m2
Renk Terraco Decrapave renk kartelası
Ambalaj Toz 21kg, Reçine 10kg, Renklendirici 1 Kg
Depolama

Doğrudan güneş ışığı
12 ay sure ile saklanabilir.

almayan

açılmamış

ambalajında

+5-35C

de

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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