
SUSET (011108)
SIVI PLASTİK İZOLASYON MALZEMESİ

Tanım: Elastomerik akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve düz görünümlü sıvı plastik 
izolasyon malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı düz ve eğimli çatılar, garaj ve 
bungalow çatıları, teras ve balkonların su yalıtımında, çatı olukları, bodrum duvarları, su tecridi 
gereken beton, gaz beton, çimento levha, ahşap, metal, eternit yüzeylerde izolasyon amaçlı 
olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   : Yarı mat, Opak
Yoğunluk    : 1,37 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça % 66 ± 1
Viskozite (23±2 ºC)   : 130 -135 KU
Renk     : Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli    : Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat
Dikey yüzeylerde 2 kat uygulama için 1 Litre ile ; 2,5-3,5 m2 
Yatay yüzeylerde 3 kat uygulama için 1 Litre  ile ; 1,4-2,0 m2 
Yatay yüzeylerde en az 3 kat çapraz şekilde uygulama yapılmalıdır.Tüketim;yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

İnceltme
1. kat uygulamada hacimce  % 25 oranında su ile inceltilir.

Uygulama
Fırça, rulo veya spatula ile dikey yüzeylerde 2, yatay yüzeylerde 3 kat uygulanır. Uygulama yapılmadan  önce yüzeyler her türlü 
yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir.Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile düzeltildikten sonra “Binder” ile tek kat 
astarlanmalıdır.”Suset” iyice karıştırıldıktan sonra en az 1 mm kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde 10-12 saat ara ile çapraz katlar 
şeklinde uygulanmalıdır.Çapraz şekilde yapılacak uygulamada sonkat mutlaka dikey yapılmalıdır.1.kat uygulamada hacmen %25 
oranında su ile inceltilerek uygulanır, 10-12 saat sonra 2.kat uygulaması max.%10 inceltilerek yapılmalıdır.Yine 10-12 saat geçtikten 
sonra yatay yüzeylerde  inceltilmeden 3.kat uygulaması yapılır.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C )   kuruması 10-12 saat, dış etkenlere karşı tam dayanım için 7 gün.

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından  koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları
R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S 2  - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene 
Bakınız.

Su ile 
İnceltiniz.

Yüzeyi 
Temizleyiniz.

Fırça Rulo veya 
Püskürtme ile Uygulayınız.

Karıştırınız Dondan 
Koruyunuz.


