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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYARI VE ÖNERİLER

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

Beton parlatma uygulamaları sırasında ortaya çıkan kuş gözleri 
kılcal çatlakları tamir etmek amacıyla kullanılır. 

Beton zeminlerin parlatma işlemlerinde kullanılır.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.
KOCAELİ KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 22 Köseler - Dilovası / KOCAELİ

Uygulama standartlara ve talimatlara göre yapılmalıdır. 
Uygulama zemini son kat olarak bırakılmamalıdır.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve 
yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Uygulama mutlak suretle uzman uygulayıcı bayimiz tarafından 
yapılmalıdır. Uzman uygulayıcı bayilerimiz tarafından yapılmayan 
uygulamaların sorumluluğu uygulayan firmaya aittir.

Sıvı yüzey sertleştirici sarfiyatını azaltır.
Yüksek mukavemet verir. 
Yüzeyde tutunmayı sağlar.
Parlatma uygulamalarında parlatmaya katkı verir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzey parlatma işlemi öncesinde yapılan silme işlemi, uygun 
elmaslarla yapılmalıdır.

UYGULAMA
Silme işlemi sonrasında yüzeye sprey ya da dökme yöntemi ile 
PORE SEALER uygulanır. 
Tamirat olması gereken kısımlara yoğun şekilde mop veya çek pas 
ile sürülür.
Silme işlemi sırasında çıkan toz ile birlikte PORE SEALER harç 
kıvamına gelerek gözenekleri ve kılcal çatlakları doldurur. Betonun 
durumuna göre 70 veya 120 grit elmas kullanılmalıdır.
24 saat kürlenmesi beklenildikten sonra diğer silme kademelerine 
geçilmelidir.

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.

Renk
Uygulama sıcaklığı
pH
Yoğunluk 
Üzerinde silme işlemlerinin devam etmesi 
için gereken süre 

: Beyaz sıvı
: (+5°C)-(+35°C)
: 9±1,5
: 1,01±0,03 kg/L

: 24 saat 

TÜKETİM
0,1 L/m2 (kuş göz yoğunluğu ve boyutuna göre tüketimde artabilir.)

RAF ÖMRÜ

AMBALAJ
30 Litre çanta bidon ve 1000 Litre IBC 

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


