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PRODECO 

POWDER 585 
Baskı Beton Kalıp Ayırıcı  

Dekoratif Toz Ürünü 

 
ÜRÜN TANIMI: 
Baskı beton sonrası uygulanan desen verme işleminde kalıbın yapışmasını engelleyen ve 
eskitme renk veren ,   kullanıma hazır, toz kalıp ayırıcı üründür.    
ÖZELLİKLER : 
Kalıpların yapışmasını engeller.  
Hidrofobiktir. 
Dekoratif ikincil rengi oluşturur.  
Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir. 
Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir. 
İkincil renk seçenekleri sağlar. 
Doğal dekoratif görünüme sahiptir. 
Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.  
Kolay ve pratik uygulanır.  
Hazırlanması kolay ve hızlıdır. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı  Stearat içerikli 
Görünüm   Toz  
Renk:   İsteğe göre 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Baskı beton kalıplarının betona yapışmasını engellemek ve zemine antik görüntü vermek için 
kullanılır . 
Çelik kalıplarda  
Plastik kalıplarda  
Ahşap kalıplarda kullanılabilir. 
 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 

Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. Önceki kullanımlardan kalan kirlilik varsa uygulamadan önce 
temizlenmelidir.  
 
Kullanıma hazırdır. Direkt serpilerek uygulanır. 
 
Uygulamaya yüzey sertleştirici uygulaması yapılıp  perdahlama işlemi bitirildikten sonra 
geçilir. PRODECO  uygulanmış yüzeyin tam sertleşmediği zaman yüzeye  kalıp ayırıcı ince 
katman oluşturacak şekilde serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Baskı işleminden 
sonra kalıplar yüzeyden çıkarılıp yıkanır.  Yüzey kuruması olduğunda, 1-2 gün içinde yüzey 
basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar  yıkanır. 
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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.  
 
TÜKETİM: 
Kalıbın ve yüzeyin cinsine bağlı olarak  200-400 gr / m² 
 

AMBALAJ:  
10 kg plastik kova  
 
 
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: 
Solumayınız, cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise 
kullanınız. Göz teması  halinde 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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