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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYARI VE ÖNERİLER

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

Baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş yüzey görünümü 
veren, renklendirici ve toz kalıp ayırıcıdır.

İç ve dış mekânlarda,
Araç ve yaya yollarında, 
Kaldırımlarda ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş
merkezlerinde,
Baskı beton yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş yüzey 
görünümü vermek için,
Baskı beton yüzey sertleştirici uygulamasında, kalıpların beton 
yüzeyinden kolayca ayrılmasında kullanılır.
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Gereğinden az miktarda KA-400 kullanım söz konusu olduğunda 
istenilen dekoratif görüntü elde edilmeyebilir.
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kurallarına uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. Gözle teması halinde 
gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan 
malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.
Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, rüzgâr, yağmur, 
don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz. 
Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, 35°C’den yüksek 
olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Baskı beton yüzey sertleştirici yüzeyinde, eskitilmiş bir görüntü 
elde edilmesini sağlar. 
Kalıpların beton yüzeyden hemen ayrılmamasını sağlar.
Betonun kalıp yüzeylerine yapışmasını önler.
Baskı beton yüzey sertleştirici üzerine kalıp desenlerinin tam olarak 
yansımasını sağlar.
Kalıpların yıpranmasını ve aşınmasını engeller. 

YÜZEY HAZIRLIĞI
BB-400 Baskı beton yüzey sertleştirici uygulaması yapılıp perdahla-
ma işlemi bitirildikten sonra KA-400 Baskı beton kalıp ayıracı 
uygulaması için hazır hale getirilir.

UYGULAMA
Baskı Beton yüzey sertleştirici uygulanmış yüzey üzerine KA-400, 
yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilmelidir. 
1-2 gün sonra yüzey önce süpürülüp sonra basınçlı su ile istenilen 
etki ve görüntü elde edilene kadar yıkanmalıdır. 
Düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etki bırakırken; yüksek 
basınç ile yıkama daha az eskitilmiş yüzey görünümünün ortaya 
çıkmasını sağlar.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm
Kalıp ve Beton yüzeye yapışma
Uygulama sıcaklığı

Beyaz ve Gri renkli toz
Yok
(+5°C)-(+35°C)

TÜKETİM
Yüzeydeki etki ve desene göre 0,200-0,400 kg/m²

RAF ÖMRÜ

AMBALAJ
20 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1280 kg)

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. 


