
SiLiZOL (012600)
SU iZOLASYON MALZEMESi

Tanım: Suyu geçirmeyen fakat su buharı geçirgenliği (teneffüs kabiliyeti) yüksek, solvent bazlı, 
silikon esaslı, şeffaf ve mat görünümlü emprenye malzemesidir. Emici dış yüzeylerde film tabakası 
oluşturmadan mükemmel su iticilik sağlar. Şeffaf olduğu için yüzey görünümünü değiştirmez. 
Yüzeylerin sürekli kuru kalmasını sağlayarak yosun, mantar üremesine ve yüzeylerin kirlenmesine 
izin vermez. Yüzeylerde oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla, boya astarı öncesinde 
de uygulanabilir. 48 saat sonra üstü boyanabilir. Özellikle dam ve teras sorunlarının çözümünde 
güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   :  Renksiz (Film yapmaz)
Yoğunluk     :  0,78 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça % 3,5 ± 0,5
Viskozite (23±2 ºC)   : Akışkan sıvı
Parlama Noktası    : 40 °C
Renk     : Tek renk (Şeffaf)
Ambalaj Şekli    : Metal Ambalaj

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 Litre ile emici ve yıpranmış yüzeylerde 1-3 m2, normal yüzeylerde 5-8 m2 yer emprenyelenir. 
Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme
Kullanıma hazır.

Uygulama
Yüzey her türlü toz, yağ eski boya kalıntısı vs. kirlerden temizlenmeli ve yüzeydeki çatlaklar tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey 4 m2’ lik 
alanlara bölünür. Her bölüme birinci kat uygulama yapıldıktan sonra kuruması beklenmeden yüzey doygunluğu gerçekleşene kadar, düşey 
yüzeylerde en az 2 kat, yatay yüzeylerde en az 3 kat uygulamak gerekir. Uygulama fırça veya rulo ile gerçekleşir.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat. Dış etkilere karşı tam kuruma ve koruma için 48 saat 
beklenmelidir.

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından  koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L - 3,75 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
“ Kuru yüzeylerde çok düşük sıcaklıklarda da uygulanabilir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınaraj gerekli önlemler alıınmalıdır.

Tehlike Uyarıları
R 10 -  Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S 2   -  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 -  Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 -  Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz - sigara içilmez.
S 23 -  Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 Göz ve deri temasından kaçınınız.
S 26 -  Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
S 46 -  Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 -  Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 -  Çevreye/kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene 
Bakınız.
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Yüzeyi 
Temizleyiniz.

Spatula veya Çelik Mala 
ile Uygulayınız

Karıştırınız Kapağı 
Kapatınız.


