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Tanım 

Stiren Reçine esaslı, yeni dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, sıvı 

kür malzemesidir. 

Kullanım Alanları 

▪ Beton yol kenarlarında, köprülerde, 

▪ Kanal ve kanaletlerde, 

▪ Havaalanı ve saha betonlarında, 

▪ Üzerine epoksi kaplama yapılması planlanan yüzeylerde, 

▪ Yüzey sertleştirici uygulamalarında, 

▪ Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır. 

Avantajları 

▪ Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun 

hidrasyonunu sağlar. 

▪ Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir. 

▪ Taze betonun içine işlediğinden, tabaka bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozumaz. 

▪ Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde daha hızlı bir film tabakası oluşturur 

▪ Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar. 

▪ Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar. 

▪ Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır. 

Teknik Bilgiler 

Yapı 

Renk 

Yoğunluk 

Parlama Noktası 

Kuruma süresi 

GTIP No 

Stiren Reçine Esaslı 

Şeffaf Sıvı 

0,82 kg/L 

+88°C 

45 dakika 

3208.90.91.00.23 
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Uygulama Yöntemi 

Uygulama 

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile 

uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar 

söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır. 

Sarfiyat 

0,150 – 0,200 kg/m2. Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının 

arttırılması önerilmektedir. 

Ambalaj 

25 kg plastik bidon 

180 kg varil 

Raf Ömrü 

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden 

korunmalıdır. 

Ekipman Temizliği 

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak 

mekanik yöntemlerle çıkartılabilir. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Homojen yapılmayan uygulamalarda, renk farkı gözlemlenebilir. 

▪ Solvent içerdiğinden dolayı patlama riski vardır. Depolama ve uygulama alanına ateşle 

yaklaşılmaz. 
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▪ Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. 

▪ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 

▪ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, 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. 

Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. 

Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi 

kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.   

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. 

Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, 

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal 

yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti 

sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak 

için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.  

Baumerk Yapı ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Dursunköy Mah. Uygur Cad. No 44 Hadımköy,  

34555 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel: +90 212 438 7 888 

Fax: +90 212 438 67 05 

 


