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Seramik Üzeri Şeffaf Camsı 
 Su Yalıtım Ürünü 

 

GENEL BİLGİ: 
Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, dogal tas, ahsap, beton, şap, 
galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeyler üzerine yapısması mükemmel olan, atmosferik sartlara 
mukavemeti yüksek seffaflık ve  mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve 
fiziksel dirence sahip su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bilesenli bir 
üründür. 
 
ÖZELLİKLER 
U.V'den ve dıs hava kosullarından etkilenmez.  
Özellikle balkon, teras, banyo, gibi zeminlerdeki  yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut 
kaplamayı bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanır. 
Solvent bazlı, iki komponentlidir. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 
Kimyasal Yapı A: Akrilik Polyol  B:Alifatik İzosiyanat   
Görünüm /Renk Likit/Şeffaf 
Katlar arası bekleme  24 saat 
 

KULLANIM ALANLARI: 
 
Cam, cam tugla, mozaik, karo mozaikte, 
Fayans, seramik, mermer, granit, dogal taş, porselen yüzeyler 
Pres tuglalarda, 
Ahsap yüzeylerde, 
Balkon, teras, banyo, mutfak, tas kaplı dıs cephelerde. 
Emici yüzeylerde tozumayı engelleme amaçlı kullanılır. 
 
ÖNEMLİ NOT: 

Seramik vb. çok parlak yüzeylerindeki  tutunmayı geciktiren sır  zımpara yada silim 
metoduyla pürüzlendirilmesi gerekmektedir ve su havuzlarında kullanılması önerilmemektedir 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
Iyi bir adezyon için yüzey temizligi çok iyi yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeylerdeki, sıvı cam 
ile zemin arasında, sıvı camın yüzeye yapısmasını engelleyebilecek her türlü yag, toz, kir, 
pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. Üzerine sıvı cam uygulaması yapılacak 
eski boyalı yüzeylerde boya bozuk ve kabarmıs durumdaysa tümüyle kazınmalıdır. 
Zımparalanmıs yüzey sıvı cam uygulaması için daha iyi mekanik özellik saglar ve sıvı camın 
yüzeye daha iyi yapısmasına yardımcı olur. 
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Uygulama Ekipmanı: 
El mikseri 
Rulo  
 
Uygulama öncesi iki bilesen verilen oranlarda ve agırlıkça iyice karıstırılmalıdır. Iki bilesen 
ancak üniform ve tam bir karısım durumuna geldiginde istenilen reaksiyona girebilir. Katlar 
arasında bekleme süresi 24  saat/20°C olmalıdır, en iyi performans için 2 veya 3 kat olarak 
kullanılmalıdır. 
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Havanın bagıl nemi 
en çok %50, ortam sıcaklıgı 15 - 30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklıgı en az 5°C olmalıdır. 
Yagmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
esnasında ve uygulamadan sonra ilk  24 sa  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.  
 
TÜKETİM: 
Tek katta  :150 - 200 gr/m2 
 
AMBALAJ:  
A Bilesen: 1,75 kg / 3,5 kg teneke  
B Bilesen: 0,25 kg / 0,5 kg teneke  
Toplam  2 kg teneke  
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda   orijinal     ambalajında ,ısı 
ve atesten uzakta ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak üretim   tarihinden   itibaren   2 
yıldır.   
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. 
Göz teması  halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve 
tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı 

saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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