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Flexipave Smooth, tenis kortları ve diğer faaliyet alanlarında kullanılan akrilik esaslı bir kaplamadır. Solmaya
karşı dayanıklı, su geçirmez ve uzun ömürlüdür. Alttaki yüzeyi hava ve iklim koşullarına karşı korur. Flexipave,
tenis kortlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yüzey dokusu, çeşitli miktarlarda ince kum kullanılarak
kontrol edilebilir. Sekiz standart renk seçeneği mevcuttur, istek üzerine özel renkler üretilebilir.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Flexipave Smooth, saf akrilik reçine esaslı, uzun
ömürlü, solmaya karşı dayanıklı inorganik
pigmentler oluşmakta olup aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
Su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı bir
kaplamadır
Yüzeye güçlü bir şekilde yapışmakla beraber
yüzeyin nefes almasını sağlar
Çabuk kurur
İnce kum (80-100) kullanılarak korttaki oyun hızı
kontrol edilebilir
Sert ve aynı zamanda elastik bir kaplamadır
Yosun tutmaya karşı dayanıklı bir sonlama
malzemesidir.

Hazırlanan karışım özel olarak imal edilmiş geniş
çekpas ile malzeme yere dökülerek uygulanır. İlk kat
oyun yönüne dik yönde yapılmalıdır. Diğer katlar
oyun yönünde olmalı. Eklerin oluşmaması için
uygulama işlemi iyi planlanarak, serin havada ve
kesintisiz yapılmalıdır. Katlar arası kuruma için en az 2
saat
bekleyiniz.
Uygulama
+5 C
altında
yapılmamalıdır.

KULLANIM ALANI
Flexipave Smooth, tenis kortlarını, basketbol
sahaları ve diğer faaliyet alanlarını kaplamak için
Flexipave Spor Sistemi sonlama katı olarak
tasarlanmıştır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden
arındırılmış olduğundan emin olun. Flexipave Spor
Sistemin diğer bileşenlerini kullanarak alt zemini
hazırlayın.

Uygulama aletlerini 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
başvurun.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Flexipave Smooth 25 kg plastik kovalarda kullanıma
sunulmaktadır.
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda
depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle
saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli
kullanınız.

KARIŞIM HAZIRLAMA
Flexipave Smooth 3 kat şeklinde uygulanır. İlk iki
kat için malzemeye %40 silis kumu, %20-30 su, son
kat için %10-20 su ilave ederek 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 Spor zeminleri için boya
Bağlayıcılar Saf akrilik polimerler
Pigmentler Yüksek UV ve hava şartlarına dayanıklı pigmentler
Kuruma Süresi Katlar arası 2 saat, tam kuruma 24 saat
Viskozite 110-120 KU
Yoğunluk 1,35
pH Değeri 8,0-8,5
Tüketim 700 gr/m2
Uygulama Yöntemi 1 metre genişliğinde çekpas
Ambalaj 25 kg plastik kovalar
Depolama 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

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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