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PROMICRO 

853                          

Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu  
 

 
ÜRÜN TANIMI: 
Toprak ile temas halinde olan zemin ve bodrum katlarında yükselen rutubet ve neme karşı 
kullanılan kapiler nem ve rutubet yalıtım solusyonudur.  
 
SİSTEM BİLEŞENLERİ: 
PROMICRO 
PROKAPLASTER 
PROMOLD 
   
ÖZELLİKLER : 
Su bazlıdır. 
Rutubet  ve nem yalıtımı sağlar. 
Betonun nefes almasına engel olmaz.  
Su buharı geçirgenliğini korur. 
Kılcal su alımı durdurur. 
Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller. 
Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller. 
Suyu uzaklaştırarak demir donatıları paslanmasını önler. 
Yatay hidrofobasyon  sınırı oluşturarak nemin kuru olan bölgeye geçişini engeller. 
Duvar kalınlığından bağımsız mükemmel penetrasyon sağlar. 
Çok ıslak, nemli duvarda bile etkilidir. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 

Kimyasal Yapı  Silikon Micro emülsiyon Konsantresi 
Görünüm /Renk Likit / bulanık 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Rutubet görülen duvar ve kolonların nem yalıtımında kullanılır. 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
Kabarmış tahribata uğramış eski  sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki toz, 
yağ gibi aderans zayıflığına uğratacak engeller kaldırılır.  
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Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu  
 

Uygulama Ekipmanı: 

matkap 
Enjeksiyon kartuşu  
Ürün kullanıma hazırdır Uygulama yapılacak olan yüzeyin taban seviyesine en yakın yerden 
yatay olarak 8-12 cm aralıklarla yatayda 45 derecelik açı ile sondaj delikleri açılır.  Sondaj 
delikleri  arasındaki mesafe önemlidir. Mesafe büyüdükçe etki azalır. Delme işleminden 
sonra delici toz dışarı çıkartılır.  Hazırlanan solusyon duvardaki açılan deliklerden enjekte 
edilir  İstenirse 2-5 bar basınçlı hava ile de enjekte edilebilir. PROMICRO enjeksiyon işlemi 
tamamlandıktan 2 gün içerisinde tamamen aktif hale gelir.  
Sonuç olarak hidrofobik sınır  oluşur ve bu seviyenin üzerine kılcal su alımı engellenmiştir. 
Hidrofobik seviyenin üzerindeki nem yavaş yavaş buharlaşır ve kurur. 
 
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. PROMICRO kılcal kanallardaki nem , 
rutubet ve su  dışındaki gelen suyu uzaklaştırmaz.  
 
TÜKETİM: 
Değişken  
 
AMBALAJ:  
5 kg plastik bidon  
 
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: 
Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, 
gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması  halinde bol su ile yıkayınız ve 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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