HANDYTEX
İÇ CEPHE DEKORASYON MACUNU
62320

Handytex, tüm iç cephe tavan ve duvar yüzeylerinde kullanılabilen kullanıma hazır, akrilik esaslı dekorasyon
macunudur. Farklı uygulama aletleri ve rulolar ile çok çeşitli desenler ve sonlama etkisi verebilen çok yönlü bir
dekorasyon ürünüdür. Yüzeydeki kılcal çatlakları ve küçük lekeleri kapatabilen beyaz ve düzgün bir sonlama
etkisi sağlar. Uygulaması oldukça kolay ve ekonomik bir üründür.

ÖZELLİKLER

ASTARLAMA

Akrilik polimerlerin, pigmentlerin, kaliteli dolgu
maddelerinin, küf ve mantar önleyici kimyasalların
ve diğer katkı maddelerinin hassas formulasyonu
ile üretilmiştir. Temel özellikleri;
Kullanım kolaylığı sağlar
Akrilik esaslıdır
Esnek yapıdadır
Yüksek yapışma gücüne sahiptir
Kabarma ve dökülme yapmaz
Çok yönlü uygulama yöntemleri mevcuttur

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek
yoktur, ancak tozuma veya kabarma belirtisi
gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde
uygulama öncesi TERRACO Terrastar veya 1/5
oranında sulandırılmış Terrabond A ile astarlanması
tavsiye edilir.

KULANIM ALANI
Beton, sıva, alçı, alçıpan, sunta, kontrplak,
galvanizli çelik v.b. yüzeyler de dahil, bir çok iç
cephe tavan ve duvar yüzeylerine kullanılabilir.
Restoran, galeri, otel lobileri gibi mekânlar için
ideal dekorasyon malzemesidir.

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. Uygulama
yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm
çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya
Handycoat INT 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.

UYGULAMA
Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın. Hafif
desen için malzeme %10 oranında sulandırılabilir.
Tam uygulamaya geçmeden önce desen pratiği
yapınız. Çalışılabilecek alan kadar malzemeyi
yüzeye uygulayarak uygun desen aletiyle istenilen
deseni oluşturunuz. Uygulama sırasında ek izleri
oluşmaması için kenarların kurumamasına dikkat
ediniz. 12-24 saatlik kuruma sonrası yüzey düz boya
veya Fresco ve Handyplus gibi dekoratif
kaplamayla sonlanabilir. Bunun için ilgili ürün bilgi
formuna bakınız. Uygulama yapılacak yüzeylerin
+5 C üstünde olmalıdır. Uygulamadan sonra tüm el
aletleri su ile temizleyiniz.

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
Handytex, 25, 15 ve 5 kg plastik kovalarda satışa
sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınları almayan,
aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda
depolayınız. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle
saklanabilir.
Daha erken 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 dekorasyon macunu
Bağlayıcılar Akrilik
İnceltme Gerektiğinde su ile
Yoğunluk 1,70
Dolgular Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
Uygulama Mala, fırça veya ıspatula ile
Tüketim Desene bağlı olarak 0,6 – 1,2 kg/m2
Kuruma 12-24 saat
Renk Kırık beyaz
Ambalaj 25, 10 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI 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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