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PROLITYUM 
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SIVI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ 

 
 

 
ÜRÜN TANIMI: 
çimento bazlı tüm yüzeylerin kalıcı olarak sertleştirilmesi amacıyla kullanılır. Yeni veya 
mevcut beton yüzeylere emprenye olarak; yüzeylerin sertleşmesini, ve tozumamasını 
sağlayan, lityum silikat esaslı, VOC içermeyen,  sıvı yüzey sertleştiricidir. 
ÖZELLİKLER : 
  Uygulanan zeminde   

• Su emme özelliği azalır. 

• Sertlik zamanla artar ve sürekli kalır, 

• Sürtünme dayanımı sürekli artar, 

• Kesin tozumazlık sağlanır, 

• Parlaklık ve canlı renk oluşur, 

• Çatlamalar önlenir, 

• Aşınma önlenir, 

• Donma sonucu olaşan zararlar engellenir, 

• Su buharını geçirir. 

• Başka bir zemin kaplamasına gerek kalmaz. 

 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 Renk :                                                      şeffaf 
 Görünüm                                                  sıvı 
 Kimyasal maddesi                                   Lityum silikat 
 Kuruma süresi                                          1-3 saat 
 Tamamen kürlenme/sertleşme süresi      7 gün (23°C) 
 Uygulama sıcaklığı                                  (+2°C)-(+40°C) 
 Yoğunluk pH                                            1,05 g/mL       
 
PERFORMANS: 
 
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. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
 

 Üretim alanları, 

 Depolama alanları, 

 Soğuk depo alanları, 

 Açık ve kapalı otopark zeminleri, 

 Uçak hangarları, helikopter pistleri, 

 Rıhtımlar 
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UYGULAMA TALİMATI: 
Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan (toz, yağ, boya artığından) arındırılmalıdır. Silim ve 
parlatma makineleriyle, elmas disklerle temizlenerek yüzey hazırlığı yapılır yüzeye iyice 
yedirilecek şekilde uygulanmalıdır. Isı farklılıkları olan ve yüksek ısılara maruz kalan yüzeyler 
suya doyurulmalıdır. Çok emici yüzeylerde ikinci ve üçüncü kat uygulanabilir. Hemen 
parlaklık istenilen yerlerde cila makinesi ile parlatma sağlanır 
 
 
Uygulama Ekipmanı: 

zeminlere püskürtme yöntemi,  
rulo veya fırça ile uygulanır 
 
 Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. 
 
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  kadar yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Uygulamadan önce zemin şartları için 
teknik destek isteyiniz. 
 
 
TÜKETİM: 
Zemine bağlı yaklaşık  150-250 gr/m2 
 
AMBALAJ: 
30 kg  plastik ambalaj 
 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz ve kuru (+10 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 (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
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GÜVENLİK: 
Ürün solvent ve su ile inceltilmemelidir. Parçalanmakta olan betonu yenilemek için 
kullanılmamalıdır. Isı farklılıkları olan ve yüksek ısılara maruz kalan yüzeyler suya 
doyurulmalıdır. Çok emici yüzeylerde ikinci ve üçüncü kat uygulanabilir. Hemen parlaklık 
istenilen yerlerde cila makinesi ile sağlanır. Taze/yeni beton üzerine daha iyi uygulama 
sonucu verir. Uygulama ardından asitli kimyasal temizleyici kullanmayınız. yeni beton sınıfı 
C25, şap dayanımı ise en az C25-F5 olmalıdır. Lityum silikat esaslı yüzey sertleştirici 
ürününün kurumasının ardından sağlığa zararı mevcut değildir 
 
 
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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