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GENEL BİLGİ: 
PROCRETE 800 poliüretan emülsiyon ve çimento esaslı özel katkı ve kimyasallar ile 
modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ve pigment ilavesi ile oluşturulan, 
düzgün yüzeyli, mükemmel kimyasal ve solvent dayanımı olan, tek katta 4-6  mm kalınlıkta 
uygulanan anti-statik renkli endüstriyel zemin kaplama sistemidir. 
 
ÖZELLİKLER 
-Sıcak  ve soğuk dayanımı uygulama Kalınlığı artıkça ısı dayanımı da artar soğuk ortamlar 
içinde aynı durum geçerlidir. Yüksek soğuk ve sıcak  dayanımı sayesinde birçok tesiste 
kullanılabilir  
-Solventsiz ve kokusuz bir kaplamadır Uçucu organik bileşik içermez Anti- Statikdir  

-Darbe Dayanımı Düşük elastisite modülü sayesinde, yüksek mekanik özelliklere sahip 

olduğu gibi noktasal darbe altında da çok dayanıklıdır. Aynı darbe altında diğer kaplamalar 
gibi parça atmaz ve çatlak oluşturmaz.  
-Mükemmel kimyasal dayanımlıdır. Geniş aralıktaki organik ve inorganik asitlere, alkalilere, 
aminlere, tuzlara ve solventlere de dayanıklı performans ürünüdür 
-Sıfır emicilik değerine sahiptir. 
-Nem Toleransı 7 günlük beton üzerine veya bir buhar kesici katman üzerine uygulanmış, 
suya doygun eski betonlar üzerine uygulanabilir. 
-Düzgün mat yüzeyi temizleme kolaylığı sağlar derzsizdir, bakımı kolaydır. 
- Bileşenleri karıştırıldıktan sonrasında gıdaların koku ve tadını bozmamaktadır 
 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 
1.Bileşen Poliüretan Reçine 
2. bileşen Poliüretan sertleştirici 
3. Bileşen Özel çimentolu dolgu 
4.Bileşen         Pigment renk 
 

PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Basınç Dayanımı 48 - 54 MPa 
Çekme Dayanımı 9 N/mm2 
Eğilme Dayanımı  18-21 MPa 

Kürlenme +10-+30 °C arasında yapılan uygulamalarda: 

Yaya Trafiği-16 saat 
Hafif Trafik-24 saat 
Tüm mekanik ve kimyasal kullanım  - 48 saat 

Potlife   20 °C sıcaklıkta yaklaşık 15dk – 20dk 
 
 
 

http://www.bars-global.com/


TDS-800/00-020519 
 

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti 
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE 

Tel : (+90) 373 01 83   www.bars-global.com  info@bars-global.com 

PROCRETE  
800                           

 YÜKSEK DAYANIMLI  ENDÜSTRİYEL 
PU   ZEMİN KAPLAMASI  

 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Orta-ağır trafik ve kimyasal yük altındaki, uzun ömürlü ve dayanıklı kaplama ihtiyacı olan 

Gıda üretim tesisleri, et entegre tesisleri, fabrikalar, ıslak veya kuru alanlarda, soğuk hava 
depolarında termal şok alanlarında, kimyasal tesislerde, laboratuvarlarda, atölyelerde 
aşınmaya ve yüksek kimyasal etkiye maruz alanlarda,  
 ilaç ve kimya endüstrisinde, 
Toz patlayıcı üretim alanlarında, 
Solventli üretim alanlarında, 
Paketleme tesislerinde pürüzsüz, düzgün ve dekoratif aşınma tabakası oluşturmak için 
kullanılır. 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve 
havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kap  
ömrünü, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite 
yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda 
belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması 
için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. 
Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasından 
korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama 
yaratacak ve bu da kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum 
karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir. Kullanıma hazır 
setler halinde üretilmiştir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vs katılmamalıdır. 
PROCRETE kaplamalar, yüksek kimyasal, ısıl ve mekanik dayanımlar için tasarlanmıştır. 
Yukarıda belirtilen renkler UV altında sararabilir ancak bu durum performansları etkilemez.. 
 

Yüzey Hazırlığı: Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini 

kaldırılması ile açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton 
uzaklaştırılmalı, kuş gözü boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Tüm toz, 
gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli süpürge ile 
yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, temizlenmeli, yalancı 
derzler temizlenmelidir. Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların çatlak ve  deliklerin 
doldurulması gereklidir.Karıştırma öncesinde, A ve B bileşenlerini ayrıca karıştırınız, tüm 
pigmentlerin düşük hızlı elektirikli karıştırıcı ile düzgün olarak homojen dağıldığından emin 
olunuz. Uzman uygulayıcı tarafından uygulanmalıdır. Kullanılmış ambalajlar birbirinin 
içerisine geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı engellenmelidir. 
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Karıştırma:  A ve B bileşenlerini bir kap içinde  karıştırınız, homojen bir karışım  elde ettikten 

sonra C bileşenini yavaşça ilave ediniz. Islak bir karışım elde edene kadar tamamıyla 
karıştığından emin olunuz son olarak pigmenti ekleyerek renklendiriniz . 
 Ekipmanlar, uygulamadan hemen sonra, malzeme sertleşmeden tineri ile temizlenmelidir. 
Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir. 
Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak 
için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözle temas 
halinde, yaklaşık 15 dakika süre bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Gıda 
maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz. 
  
EKİPMAN : 

El mikseri , spatula , çelik mala , kirpi rulo 
 
Tüm PROCRETE uygulamaları, Uzman Uygulayıcılar tarafından yapılmaktadır. Sistem 
seçilmeden önce zemin yapısı ve kalitesinin Uzman Uygulayıcılar tarafından incelenmesi 
gerekmektedir. 
 
SINIRLAMALAR: 

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +10 °C 

ve+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.  
 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve 
uygulamadan sonra ilk 24 saat  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
PROCRETE 800 zemin kaplama sistemleri, sertifikalı uzman uygulamacılar tarafından 
uygulanmalıdır.  
 
 
TÜKETİM: 
Sıyırma Astar olarak 1-2 kg/m² 
Kaplama olarak 7-14 kg/m² 
 
 
AMBALAJ:  
A:  2,7  KG / SIVI EMİLSİYON 
B:  2,9  KG / SIVI PU SERTLEŞTİRİCİ 
C:  14   KG / TOZ BİLEŞEN 
D:  400 GR / SIVI PİGMENT 
 
TOPLAM    20 KG/SET  
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RENK SEÇENEKLERİ : 
Kırmızı, gri, yeşil ,krem , mavi, sarı, turuncu,  
 
 
 
RAF ÖMRÜ: 

Rutubetsiz ve    kuru (+5 °C ile +30 °C arası sıcaklık) ortamlarda   orijinal     ambalajında 

üretim   tarihinden   itibaren   uygun   koşullarında A ve B bileşeni 12 ay, C bileşeni 6 aydır     

Kullanılmadığı durumlarda    ambalajların    ağzı    sıkıca   kapatılmalıdır. Nemden uzak 

tutulmalıdır.  

 

 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +30 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. 
 
 
 
 
 

 

 

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam 
kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile 

uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir. 

 

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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