HANDYCOAT EX-C
DIŞ CEPHE TAMİR VE DOLGU MACUNU
63240

TERRACO Handycoat Ex-C, kullanıma hazır, prefabrik dış cephe elemanları, tünel kalıp ve bozuk ince sıvalı
yüzey tamiratları için kullanılmak üzere geliştirilmiş akrilik esaslı kullanıma hazır bir macundur. Tüm yüzeylere
boya öncesi düzgün bir zemin hazırlar. Handycoat Ex-C özellikle uygulayıcıların boya öncesi yapması gereken
tamiratlar, hassas rötuş işleri için özel olarak hazırlanmıştır. Diğer macunlara göre daha elastik olup, kabarma
ve dökülme yapmadan üstün bir yapışma direnci sağlar.

ÖZELLİKLER
Terraco Handycoat Ex-C, akrilik reçineler ve
hassas olarak sınıflandırılmış mermer tozundan
yapılmış çabuk kuruyan, kullanıma hazır bir
macundur. Uygulandığı yüzeye oldukça iyi bir
yapışma sağlayan, kabarma, dökülme, tozuma
ve çatlama yapmayan yüksek kaliteli yüzey tamir
ve dolgu malzemesi olarak üretilmiştir.

KULANIM ALANI
Çimento, ahşap, galvanizli ve antipas uygulanmış
çelik yüzeyler, brüt beton, sıvalı yüzeyler...vb bir
çok yapı elemanı üzerinde güzel uyum sağlar.
Hava şartlarına çok dayanıklı bir üründür. İnce
astar dolgusu olarak duvar ve tavanlardaki
gözenekleri ve delikleri doldurmada, sıva
çatlaklarının tamirinde, boya öncesi ahşap
üzerindeki delik ve pürüzlerin örtülmesinde
güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü toz, yağ,
kir, tutkal, yabancı maddeler...vb tabakalardan
temizlenmelidir.
Tozuma yapan ve gözenekli
yüzeylerin
izolasyonundan
önce
yüzeyin
uygulama öncesi Terrastar, Terrastar P veya 1/5
oranında
sulandırılmış
Terrabond
A
ile
astarlanması gerekir

UYGULAMA
Yüzeyin durumuna göre birkaç uygulamanın gerekli
olduğu durumlarda ilk kat ince bir katman olarak
uygulandıktan
diğer
katlar
uygulanmalıdır.
Uygulama katları arasında yeterli kurumanın
sağlanmış
olmasına
çok
dikkat
edilmelidir.
Uygulama tamamlandıktan ve kuruma sağlandıktan
sonra boyama işlemine başlamadan önce yüzeyin
hafifçe zımparalanması gerekir.

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 Ex-C 25 ve 10 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 Akrilik esaslı kullanıma hazır tamir ve dolgu macunu
Bağlayıcılar Akrilik kopolimer
Yoğunluk 1,7
Dolgular Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme Gerektiği takdirde su ile inceltilebilir.
Uygulama Mala veya ıspatula ile
Tüketim 1,5 kg/m2/mm
Kuruma 5-6 saat
Renk Kırık beyaz
Ambalaj 25 ve 10 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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