HANDYCOAT ST
İÇ CEPHE DEKORATİF PÜSKÜRTME MACUN
62310
UYGULAMA
TERRACO Handycoat ST, tüm yapıların iç cephe yüzeylerinde kullanıma uygun akrilik esaslı dekoratif
macundur. Püskürtme makinesiyle atılarak damlacık görünümlü dekoratif yüzey sağlar. Handycoat ST,
kontrplak, sunta, alçı yüzeyler, sıva ve beton gibi çoğu iç mekân yüzeylere iyi yapışma sağlamaktadır.
Kuruduktan sonra, çekici görünüm sağlamak için üzeri iç cephe boyası ile kaplanır.

ÖZELLİKLER
Handycoat ST, öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış
dolgulardan ve yüzeye mükemmel yapışma
sağlayan akrilik bağlayıcılardan ve katkılardan
formüle edilmiştir.
Handycoat ST aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Kolay sprey uygulama
Çoğu yüzeylere iyi yapışma
Çekici görünümlü sonlama
Çabuk kurum v.b.

KULANIM ALANI
Handycoat ST, ticari ve endüstriyel kompleksleri,
fabrikalar ve ofis projeleri gibi iç mekan duvar ve
tavan yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Sıvalı yüzeyler, beton, hafif beton, düz tuğla
yüzeyler, kontrplak, alçı plaka ve MDF gibi değişik
yüzeylerde kullanılabilir. Handycoat ST ağırlıklı
olarak tavanların dekoratif sonlamasında kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı
maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden,
kabarıkların
olmadığından
emin
olun
ve
uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri
koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar
Handycoat INT ile tamir edilmelidir.
Eski yüzeyler: Handycoat ST uygulamadan önce,
yüzeyin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su
ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat
veya uygulamaya başlamadan önce kurumaya
bırakın.

TERRACO Handycoat ST, hazneli püskürtme
tabancası ve kompresör kullanılarak uygulanır. Hava
basıncı ve meme boyutu ayarlanılarak istenilen
desen ve yoğunluk elde edilebilir. Yüzeyi 2 kat boya
ile kaplamadan önce 24 saat kurumaya bırakın.

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
Terraco Handycoat ST 25 Kg’lık plastik kova
ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme
temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş,
yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz
etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en
eski olan malzemeden başlanmalıdır. Açılmamış
ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

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 İç cephe dekoratif püskürtme macun
Bağlayıcılar Akrilik kopolimer
Dolgular Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme Gerektiği takdirde su ile
Viskozite 90.000 cps
Yoğunluk 1,75
Tüketim 0,5-1,5 kg/m2
Uygulama Püskürtme makinesi
Renk Kırık beyaz
Ambalaj 25 kg' lık plastik kova 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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