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Tanım 

Çimento esaslı baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz kalıp ayırıcıdır. 

Kullanım Alanları 

▪ Baskı beton sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar. 

▪ Renkli yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır. 

Avantajları 

▪ Antik etki oluşturur, eskitilmiş bir görüntü elde edilmesini sağlar. 

▪ Değişik renkleri sayesinde estetik ve dekoratif bir görüntü oluşturur. 

▪ Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller. 

▪ Kalıp desenlerinin baskı beton yüzey sertleştirici üzerine tam olarak transferini sağlar. 

▪ Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önler. 

Teknik Bilgiler 

İçerik 

Renk 

Yoğunluk 

Kalıba / Beton Yüzeye Yapışma 

GTIP No 

Pigment ilaveli su itici özel toz karışım 

Gri / Renkli 

1,10 kg/L 

Yok 

3816.00.00 

Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

FH RELEASE AGENT uygulamasına, beton yüzey sertleştirici uygulaması yapılmış ve perdahlama 

işlemi bitirildikten sonra geçilir. 

Uygulama 

Beton yüzey sertleştirici uygulanmış yüzey üzerine FH RELEASE AGENT serpilir ve kalıplar ile baskı 

işlemine geçilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde 

edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki bırakırken; düşük basınç ile 

yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar. 
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Sarfiyat 

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

Ambalaj 

6 kg plastik kova 

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 su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle 

çıkartılabilir. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ 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. 

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.   
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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 

 


