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SLC 238 

 
Silan Siloksan Esaslı Su İtici 
Dış cepheler için özel tasarlanmış, silan siloksan esaslı, , şeffaf su itici malzemedir. 

 

Teknik Bilgiler 

 

Karışım Yoğunluğu ~ 0,75 kg/litre 

Kuruma Süresi 24 saat 

Renk Şeffaf 

 

Genel Özellikler 

 Dış cephede düşey uygulamalarda mevcut görüntüye zarar vermeden yüzeyi korur. 

 Alkali dayanımı bulunur. 

 İçeriğinde solvent bulunur. 

 UV’ye maruz bırakılabilir. 

 Buhar geçirimli özelliktedir. 

 Beton, mermer, tuğla, gazbeton gibi emici ve az emici olan yüzeylerde kullanılır. 

 Rulo, fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanır. 

 

 Uygulama Öncesi Hazırlık 

 Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır. 

 Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +25°C arasında olmalıdır. 

 

Sarfiyat 

İlk kat: 0,35 litre/m
2
 

İkinci kat: 0,25 litre/m
2
 

 
Uygulama Metodu 

YAPGUARD
®
 SLC 238 birinci katın uygulamasına geçilmeden önce yüzeyin kuru olduğundan emin olunmalıdır. 

Ortalama 4 saat sonra diğer kat uygulamasına geçilebilir. Yüzey gözenekliyse ve korumanın arttırılması 
isteniyorsa; ekstra kat uygulaması yapılabilir. 
 
Öneriler ve Uyarılar 

 YAPGUARD
®
 SLC 238 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +25°C arasında olması ve 

kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 Malzemenin performans sıcaklığı -40°C ile +80°C arasındadır. 

 Uygulama öncesi yüzeyin tamamen kuru ve nemsiz olduğu tespit edilmelidir. 

 Yüzey görünümünü test etmek için uygulama öncesi malzeme yüzeyde denenmelidir. 

 Farklı uygulama alanları ve uygulama tipleri için YAPKİM Teknik Departmanına danışılmalıdır. 

 Kullanılan alet ve ekipmanlar uygulama sonrasında selülozik tiner veya uygun solvent ile temizlenmelidir. 
 

Ambalaj 

5 lt’lik teneke 

 

Depolama Koşulları 

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 

palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama 

koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 
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kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi 

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


