FLEXAID WFG
ESNEKLİK ARTTIRICI KATKI
68410

Flexaid WFG, Terrafix, Terrafuga, Terrafuga WJ, Rapidfix F1 ve Rapidfix W1 gibi çimento-akrilik esaslı yapıştırıcı
ve derz dolgu malzemeleri için özel olarak üretilmiş akrilik esaslı bir bağlayıcı üründür. Katkı olarak katıldığı
malzemenin yapışkanlık, elastikiyet ve hidrofobik özelliklerini arttırıcı yönde etki yapar.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Flexaid WFG, saf akrilik polimerler ve liflerin özel
karışımı ile oluşturulmuş bir katkı ürünüdür. Katıldığı
ürünlere esneklik, su geçirimsizlik, daha iyi yapışma
özelliği kazandırır, çimento/su oranını azaltır ve
kuruma sürecinde hızlı su kaybını önler.

Flexaid WFG katkısı yapılmış olan karışımların
uygulama şekli katkısız harçların uygulama şekli ile
aynıdır. Bunun için ilgili ürünün teknik bilgi formuna
başvurunuz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

KULANIM ALANI
Yüksek elastikiyet, yapışma direnci ve su
geçirimsizliği istenen yerlerde fayans, seramik,
granit yapıştırıcıları ve derz dolgu malzemeleri için
ideal bir üründür. Genel kullanım alanları:
• Fayans üzeri fayans yapıştırma
• Banyo ve mutfakların neme açık yüzeylerinde
• Kontrplak döşemelerde
• Su geçirimsiz derzlerde
• Düz, yoğun seramiklerde

KARIŞIM ORANLARI
Değişik ürünlerdeki kullanım oranları aşağıdaki
gibidir:
25kg Terrafix
25kg Terrafix RW1
25kg Terrafix RF1
20kg Terrafuga
20kg Terrafuga WJ

5lt Flexaid
5lt Flexaid
5lt Flexaid
4lt Flexaid
2lt Flexaid

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
Flexaid WFG, 25 ve 5 kg plastik bidonlarda 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.

:5lt su
:5lt su
:2,5lt su
:5lt su
:3lt su

Su ile karıştırılan Flexaid WFG içerisine malzemeyi
katarak, homojen hale gelinceye kadar karıştırınız.

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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FLEXAID WFG
ESNEKLİK ARTTIRICI KATKI
68410
TEKNİK VERİLER
Ürün Yapıştırıcı ve fuga malzemeleri için akrilik katkı
Bağlayıcı Saf akrilik
Toksisite Toksik madde içermez
Yoğunluk 1,07
Katı Madde %57
pH 8-9
Ambalaj 25 ve 5 kg 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

Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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