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PROPOWDER 

730                               

Harç & Sıva  İçin  
Toz Su İtici 

 
      

    

ÜRÜN TANIMI: 
Silikon esaslı  , stearat katkılı ,yüksek kalitede su itici bir yüzey oluşturan, beyaz renkli ,  toz 
su itici katkıdır. 
 
 
ÖZELLİKLER: 
Kapiler çatlak ve boşlukların oluşumunu engelleyerek su geçirimsizliği sağlar.  
Yüzeyin  kılcal su emme miktarını azaltır.  
Çatlaksız dayanıklılık sağlar.  
Katılmış harçların kapilerite ve yüksek basınç altında su emmeye karşı mukavemetlerini 
artırır.  
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı  silikon & stearat 
Görünüm /Renk Toz / Beyaz 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Su geçirimsizliği istenen her türlü sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, suya ve rutubete 
maruz kalan her türlü mineral esaslı yapı elemanının sıva ve şap işlerinde güvenle kullanılır. 
Banyo, mutfak ve balkon gibi sürekli suyla temas eden yüzeylerin, seramik altı şap işlerinde 
kullanılır. 
Yağmur veya yıkama sularının oluşturacağı rutubete karsı dış cephe sıvalarında kullanılır. 
 
UYGULAMA TALİMATI 
Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır. 

Kuru harcın %1 - 3’si oranında, harç karışım suyuna ilave edilir .     
 
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. 
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TÜKETİM: 
Kuru harcın %1-3 si i kadar. 
 
AMBALAJ:  
3 kg plastik kova 
10 kg plastik kova 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)  ortamda 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: 
Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. 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 Fo
rmunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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