TP-W08

Tek Bileşenli, Buhar Geçirgenliği Olan, Propylsiliconate Esaslı, Yanmaz, Sıfır VOC Su İtici ve Yüzey Sertleştirici Ürün

TANIMI
Tek bileşenli, Yanmaz, Sıfır VOC su itici ve yüzey sertleştirici ürün

KULLANIM ALANLARI

SARFİYAT
Toplam teorik sarﬁyat 0,25 - 0,30 Lt/m² dir.

UYGULAMA ALETLERİ
Rulo, Fırça veya Püskürtme

1. Brüt beton, sıva, harç
2. Traverten, doğal taş,Tuğla,Kiremit
3. Mozaik
4. Gaz beton
5. Asbestli çimento levha v.b.

RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki
ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen
kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI
1. Yüksek penetrasyon derinliği ve hızlı kürlenme
2. Uzun ömürlü damlacık efekti

AMBALAJ ŞEKLİ
20 Lt ve 5 Lt

3. Su buharı geçirgen, renksiz ,
4. Su alımının ve çözülebilir tuzların (örneğin, klorürlerin) azalmasını
sağlar
5. İşlem görmüş yüzeylerde beyaz tortu oluşumunu önemli ölçüde
azaltır
6. Alkali çevresel şartlara karşı dirençli

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş
malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze
temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla

UYGULAMA
TP W-08 sadece tamamen kürlenmiş yüzeylere uygulanmalıdır.
TP W-08 yeni ve eski yüzeylere uygulanabilir. Performans testleri

yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakılmalıdır.

uygulamadan 14 gün sonra yapılmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağlardan arındırılmış
olmalıdır. Kuru yüzeyde en iyi performans elde edilir. Uygulama
sırasında alt tabakanın sıcaklığı +4°C ila +40°C arasında olmalıdır.
Uygulamadan sonra en az 4 saat yağmura karşı koruyun.
TP W-08’in yüksek penetrasyon için düşük basınclı sprey ekipmanı ile
uygulanması tavsiye edilir. Tüm ekipman ve kaplar temiz ve kuru

SORUMLULUK
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize
dayanmaktadır. TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.

olmalıdır. Kullandıktan sonra suyla temizlenebilirler.
Cam, ahşap, plastik ve metal gibi yüzeyler TP W-08 uygulama öncesi
korunmalıdır. Uygulama alanının çevresindeki bitkiler korunmalıdır.
TP W-08 direk güneş ışığı yağmur ve rüzgar etkisinden korunarak
uygulanmalıdır. Genellikle, ürünün yüzeye uygunluğunu ve sarﬁyatını
test etmek için önce küçük bir test alanıı üzerine uygulanması
önerilir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK

Sarımtırak Şeﬀaf

SU BAZLI

VOC Free

DEPOLAMA ISISI

+5°C ile +30°C arasında
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