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ÜRÜN TANIMI: 
Çimento esaslı, kolay yayılmayı sağlayan hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar ve seramik 
küre ,perlit vb. hafif dolgular  içeren, binaya yük bindirmeyen, basınç dayanımı yüksek 
kendiliğinden yayılabilen, düşük tüketimli  hafif şaptır.  
 
ÖZELLİKLER : 
Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur.  
Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.  
Rötre çatlağı oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.  
İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa  sahiptir. 
Aşınmaya dirençlidir.  
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı  Çimento esaslı 
Görünüm /Renk Toz /  gri 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve 
tozumaya karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.   PVC, laminat parke, 
ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra ,çimento esaslı yüzeylerin 
düzeltilmesinde kullanılır. 
 
UYGULAMA TALİMATI 
 

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk 
bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek 
sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa 
önceden onarılmalı. Emiciliği yüksek olan yerler PROGEN ile mutlaka astarlanmalıdır. 
Uygulama öncesi son aşamada mutlaka tozsuz bir yüzey olmalıdır.    
 
Eğer zemin su emici bir zemin ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç   
bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın 
kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile 
yüzey düzeltilir. 2-5 cm uygulanabilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 sa sonra 
yapılabilir. 15-20 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir. 
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SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
 
TÜKETİM: 
Yaklaşık 8 kg/m2 (1 cm kat kalınlık için)  
 
AMBALAJ:  
20 kg’lık kraft torbada, 
(palette 64 adet, 1600 kg) 
 
RENK: 
Gri. 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)   ortamlarda   orijinal     ambalajında 
üretim   tarihinden   itibaren   1 yıldır.        Kullanılmadığı durumlarda    ambalajların    ağzı    
sıkıca   kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.  
 

DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. 
Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Çimento  esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  
Koruyucu eldiven, gözlük 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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