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PROCONCRETE 
1010                         

Çimento Esaslı 
Dekoratif Döküm Harcı 

 
 
ÜRÜN TANIMI: 
Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, silikon kalıp içi kullanıma uygun dekoratif saksı, biblo, 
heykel vb . ürünler için hızlı kuruyan döküm harcıdır. 
 
ÖZELLİKLER : 
Pürüzsüz sonuç elde edilir. 
Mumluklar, şamdanlar, saksılar, kaseler, vazo ve daha birçok dekoratif objeler yapılabilir. 
Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı  Çimento esaslı 
Görünüm /Renk Toz /  gri 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Priz başlangıcı: 5 dk 
Priz sonu:  10-15 dk 
 
Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Ortamdaki sıcaklık 
ve nem değerleri ile kalıp hacimleri çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir. 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Silikon kalıplar için kullanıma uygundur. 
 
UYGULAMA TALİMATI 
 

Döküm kalıbınızı önceden temizleyiniz. Kalıp temiz, kuru olmalıdır.  Beton harcımızı yapmak 
için dökeceğimiz kalıbın büyüklüğüne göre toz ürün miktarının  kütlece %30 u kadar su bir 
kaba alınır. Üzerine PROCONCRETE yavaş  yavaş karıştırarak ilave edilir. Homojen ve 
pürüzsüz hale gelene kadar sürekli karıştırılır. Hazırlanan beton karışım sertleşmeden önce 
3-5 dakika içinde kalıba dökülür. Betonumuz 15-20 dakika sonra kuruyacaktır ancak en iyi 
sonuç için bir sonraki gün kalıptan çıkarılması önerilir.Kuruma süresi hava koşullarına ve 
kalıba göre değişebilir. Kalıptan 24 sa sonra çıkartılması tavsiye edilir. 
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SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. 
 
 
AMBALAJ:  
5 kg plastik kova 
10 kg plasik kova 
 
RENK: 
Gri. 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)   ortamlarda   orijinal     ambalajında 
üretim   tarihinden   itibaren   6 aydır.        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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