FLEXIPAVE RESURFACER
AKRİLİK SPOR SİSTEMİ SEVİYELEME MALZEMESİ
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Flexipave Resurfacer, tenis kortları ve diğer faaliyet alanlarında kullanılan, akrilik esaslı bir yüzey dolgu ve
seviyeleme malzemesidir. Hafif kusurları gidermeye ve kılcal çatlakları doldurmaya yönelik geliştirilmiştir. Esnek
bir yapıya sahip olan Flexipave Resurfacer, uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Flexipave Resurfacer,
kullanıma hazır, akrilik
reçine esaslı olup aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 Uygulaması kolaydır
 Çabuk kurur
 Yüzeye mükemmel yapışır
 Suya dayanıklıdır
 Toksik değildir

Hazırlanan karışım özel olarak imal edilmiş geniş
çekpas ile malzeme yere dökülerek 2 kat şeklinde
uygulanır. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi
planlanarak, serin havada ve kesintisiz yapılmalıdır.
İhtiyaç halinde 8 saat sonra yüzey hafifçe
raspalanabilir. Uygulama işlemi +5C altında
yapılmamalıdır.
Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

KULLANIM ALANI
Flexipave Resurfacer, tenis kortlarını, basketbol
sahaları ve diğer aktif faaliyet alanlarında,
cushion veya kaplama öncesi yüzeydeki hafif
kusurları gidermek için tasarlanmıştır. Doğrudan
asfalt yüzeye veya astar uygulanmış betona
uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden
arındırılmış olduğundan emin olun. Beton
zeminlere önce Epiroc EP1 astarı uygulayınız. Orta
çaplı kusurları Flexipave Patching Compound
veya Flexipave Filler ile gideriniz.

KARIŞIM HAZIRLAMA
Flexipave Resurfacer, ağırlıkça %60 Flexipave Silis
Kumu ve %30-40 su ile karıştırarak kullanınız.

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 Resurfacer, 15 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.

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 seviyeleme ve dolgu astarı
Bağlayıcılar Akrilik polimerler
Yoğunluk 1,1
Karıştırma Oranı Ağırlıkça %60 Flexipave Silis Kumu ve %30-40 su ile
pH Değeri 8-9
Tüketim 300-500 gr/m2/kat (yüzey durumuna göre)
Uygulama Yöntemi 1 metre genişliğinde çekpas ile
Ambalaj 15 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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