
EUROSiLEX MACUN (061301)
AKRiLiK DIŞ CEPHE MACUNU

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, esnek yapıda dış cephe dolgu ve yüzey 
düzeltme macunudur. Özellikle binaların dış cephelerinde, her türlü sıva, beton, gaz beton, tuğla, 
eski boyalı yüzeyler ve benzeri zeminler üzerindeki küçük çatlak ve boşlukları doldurmada, 
düzgün, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için güvenle kullanılır.

Teknik Bültene 
Bakınız.

Yüzeyi 
Temizleyiniz. Karıştırınız Dondan 

Koruyunuz.
Spatula veya Çelik Mala 

ile Uygulayınız

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   : Mat, Opak
Yoğunluk    : 1,81 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça %77 ± 1
Viskozite (23±2 ºC)   : Macun
Renk     : Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli    : Enjeksiyon Ambalaj
 
Sarfiyat
Yüzey porozite ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg “Eurosilex Macun” ile 0,8-1,3 m2 yüzey macunlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek 
için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Uygulama
Dış cephe macunu uygulanacak yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. İlk defa boyanacak yüzeyler için Eurosilex  Macunu 
ağırlıkça % 20 oranında çimento katılması ve su ile macun kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir. 
Karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilmiş macun spatula veya esnek çelik mala ile yüzeyin durumuna göre 2-3 kat uygulanır. 
Yüzey düzgünlüğü zımpara ile veya macun kurumadan önce ıslak keçe ile perdahlanarak sağlanır. Dış cephe macunu çimento 
ilavesinden sonra en geç 1 saat içinde tüketilmelidir. Gaz beton gibi emici yüzeyler üzerine yapılacak macun uygulamasından önce 
“Binder” 1/7 oranında su ile inceltilerek uygulanır.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) tam kuruma süresi 24 saattir.

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

Ambalaj
25 kg – 4 kg

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır. 
“ Büyük çapta yüzey farklılıkları ve derin çukurlar, uygun çimentolu malzemeler ile doldurulmalıdır.
“ Artan Eurosilex Dış Cephe Macunu’nun yüzeyini örtecek şekilde su ilavesi yapılarak ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde macun uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
  Uygulama sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları
R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

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


