TERRACOAT
AKRİLİK ESASLI DESENLİ KAPLAMA

OVERVIEW

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Terracoat, kullanıma hazır, akrilik esaslı, desenli kaplamalar serisidir.
Çeşitli mimari istekleri karşılayabilmek için farklı uygulama aletleri ve
yöntemleriyle uygulanabilen, farklı doku ve kalınlıklarda üretilmektedir.
Terracoat, kontrplak, betopan, antipas uygulanmış çelik, alçılı ve
çimentolu sıva, beton ve benzeri iç ve dış yüzeylere güvenle
uygulanabilir. Terracoat, çöl iklimi gibi yüksek ve kuzey iklimi gibi
düşük ısı şartlarının yaşandığı aşırı iklim koşulları için özel olarak formüle
edilmiştir.
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ÖZELLİKLER

kaplamadır. 1 ve 2 mm olmak üzere 2 farklı granül
yapıda üretilmektedir
Terracoat Excel: Mala ile uygulanabilen, desenli
kaplamadır. 1, 2 ve 3 mm olmak üzere 3 farklı
granül yapıda üretilmektedir. Desen sonlaması
plastik mala ile yapılır.
Terracoat Terratex: Mercan rulo ile uygulanan,
hafif desenli kaplamadır.

Terracoat, öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış
dolgular, saf akrilik bağlayıcılar ve elastik özellikler
kazandıran, ömrünü uzatan, solmaya ve
kirlenmeye karşı direncini arttıran katkılardan
oluşmaktadır. Zengin desen seçenekleri ve esnek
yapısı sayesinde kılcal çatlakları kapatır ve
köprüler. Terracoat, değişik desen ve renk
seçeneklerine sahip olup, aşırı hava şartlarına
dayanıklıdır.
Terracoat G: Pelüş rulo ile uygulanan grenli
boyadır.
Terracoat Pratik: Pelüş rulo ile uygulanan ince
grenli boyadır.
Terracoat Düz: Mercan rulo ile uygulanan, hafif
desenli kaplamadır.
Terracoat Multitex: Geniş desen ve tüketim
seçeneğine
sahip,
mercan
rulo
veya
püskürtülerek uygulanabilen kaplamadır.
Terracoat İnce: Mercan rulo veya püskürtülerek
uygulanabilen, ince desenli kaplamadır.
Terracoat
Standart:
Mercan
rulo
veya
püskürtülerek
uygulanabilen,
orta
desenli
kaplamadır.
Terracoat
Masonry:
Mercan
rulo
veya
püskürtülerek
uygulanabilen,
orta
desenli
kaplamadır.
Terracoat Dekor: Mercan rulo veya püskürtülerek
uygulanabilen, kalın desenli kaplamadır.
Terracoat Kalın: Mala ile veya püskürtülerek
uygulanabilen, kalın desenli kaplamadır.
Terracoat BT: Pelüş rulo ile uygulanan hafif desenli
kaplamadır. Çizgili desen oluşturmak için uzun kıllı
fırça kullanılır.
Terracoat Suede: Mala ile uygulanabilen, orta
desenli kaplamadır. Süet deseni sonlaması için
plastik mala kullanılır.
Terracoat Granül: Mala ile uygulanabilen, desenli
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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KULLANIM ALANI
Terracoat, ticari ve endüstriyel kompleksler,
ticaret merkezleri, fabrikalar, hastane ve konut
projelerinin dış cephelerinde kullanılmak için
geliştirilmiştir. Terracoat, beton, sıva, hafif beton,
briket, tuğla, taş kaplama, kontrplak, antipas
uygulanmış çelik ve galvaniz çelik gibi yüzeylere
uygulanabilir.
Terracoat, iç cephe alçı sıva, sunta ve benzeri
tavan ve duvar yüzeylerde dekoratif sonlama
olarak kullanılarak da çok iyi sonuç verir.

YÜZEY HAZIRLAMA
Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı
maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden,
kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama
yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm
çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya
Handycoat Ex-C ile tamir edilmelidir.
Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam
olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda
çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya
astarlamaya başlamadan önce kurumaya
bırakın.
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ASTARLAMA

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Yüzeyin emicilik ve tozuma durumuna göre bir
veya birkaç kat Terrastar, Terrastar P, veya 1/5
oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi
astarlayın.

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.

UYGULAMA

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracoat Desenli Kaplamalar, çeşidine göre
uygun uygulama yöntemiyle, püskürtülerek,
mala, rulo veya fırça ile uygulanır. Eklerin
oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak
kesintisiz yapılmalıdır.

Terracoat, 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.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

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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TEKNİK VERİLER
Ürün Akrilik esaslı desenli kaplama
Bağlayıcılar Saf akrilik
İnceltme Gerektiğinde su ile
Kuruma süresi 3-4 saat.
Renk Terraco renk kartelası
Depolama 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

Ürün Çeşidi

Yoğunluk

Viskozite

Terracoat G

Tüketim
(kg/m2)

Uygulama Yöntemi

Ambalaj

0,5-0,6

Pelüş rulo, püskürtme

25 Kg

Pelüş rulo, püskürtme

15 Lt
25 Kg

Terracoat Pratik
Terracoat Düz

0,7-0,9

Terracoat Multitex

0,6-3,5

Terracoat İnce

1,1-1,3

Mercan rulo
Pelüş rulo, mercan rulo,
püskürtme, mala
Mercan rulo

Terracoat Standart

1,3-1,5

Mercan rulo, püskürtme

25 Kg

Terracoat Masonry

1,3-1,5

Mercan rulo, püskürtme

25 Kg

Terracoat Dekor

2,0-2,5

Mercan rulo, püskürtme

25 Kg

Terracoat Kalın

1,8-2,5

Mala, püskürtme

25 Kg

Terracoat BT

0,8-1,2

Pelüş rulo, fırça

25 Kg

Terracoat Suede

1,2-1,7

Mala

25 Kg

Terracoat Granül 1 mm

2,5-3,5

Mala

25 Kg

Terracoat Granül 2 mm

3,5-5

Mala

25 Kg

Terracoat Excel 1 mm

1,2-1,8

Mala

25 Kg

Terracoat Excel 2 mm

2,2-3,2

Mala

25 Kg

Terracoat Excel 3 mm

3-5

Mala

25 Kg

0,7-0,9

Mercan rulo

25 Kg

Terracoat Terratex

25 Kg
25 Kg

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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