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Silcoat WB, yapıların dış yüzeylerine su itici özellik kazandırılması amacı ile özel olarak geliştirilmiş, yeni
teknoloji su bazlı, silikonlu şeffaf bir emprenye malzemesidir. Solvent katkılı klasik silikonlu su itici kaplamaların
aksine su bazlı olması nedeni ile insan ve çevre sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Silcoat WB,
uygulandığı yüzeye derinlemesine nüfuz ederek, suyun yıpratıcı etkisinden korur. Silcoat WB, kullanıma hazır bir
ürün olup, uygulandığı yüzeylerin ömrünü uzatarak, görünümünü değiştirmez.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Su bazlı, silan-siloksan emülsiyon esaslı Silcoat WB
aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Su bazlıdır
Yüzeyin dış etkenlere karşı direncini arttırır
Cephelerin kirlenmesini önler
Donma-çözülmenin zararlı etkisini azaltır
Yüzeyde tebeşirlenmeyi önler
Yapışkan yüzey bırakmaz
Yüzeye nefes aldırır
Doğal görünümü değiştirmez
24 saatte su iticilik özelliği verir

Silcoat WB, kullanıma hazır olup, yüzey durumuna
bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo, fırça
veya
püskürtme
makinesiyle
uygulanabilir.
Derinlemesine nüfuzu sağlamak için, malzemeyi ilk
katta yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye
edilir. Katlar arası kuruma için 1-2 saat bekleyiniz.
Uygulama +5 C altında yapılmamalıdır.

KULANIM ALANI
Beton, asbestli çimento, briket, gazbeton, mineral
kaplamalar, doğal taş, kireçli sıva ve benzer
yüzeylerde su uzaklaştırıcı emprenye olarak
kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan
her türlü toz, kir ve yabancı maddeler
temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres
içermediğinden, kabarmaların olmadığından
emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik
yüzeyleri koruyun.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

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
Silcoat WB, 25, 5 ve 1 Lt plastik bidon ambalajlarında
satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı,
aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz
bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay
boyunca saklanabilir.
Daha eski 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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TEKNİK VERİLER
Ürün Su bazlı, silikon esaslı şeffaf su uzaklaştırıcı
Bağlayıcılar Silan-siloksan polimerler
Yoğunluk 1,01
Viskozite 90 KU
pH 8-8,5
İnceltme Gerektiğinde su ile
Uygulama Rulo, fırça veya püskürtme
Tüketim Yüzey durumuna bağlı olarak 200 ml/m2/kat
Kuruma 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
Renk Beyaz, kuruduğunda, şeffaf
Ambalaj 25, 5 ve 1 Lt plastik bidon ambalajlar
Depolama Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

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
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