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ÜRÜN TANIMI: 
iç ve dış mekânlarda, mineral zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava 
kurumalı, çok parlak ve çok ince bir film tabakası oluşturarak adeta zeminde ıslakmış gib i bir 
görüntü sunan zemin cilasıdır.  
 
ÖZELLİKLER: 
zemini korur ve tozumayı engeller, 
 emprenye etkili, Çabuk kuruma süresine sahiptir (Ortalama 1 saat ) 
 Çok uzun ömürlüdür.  
Uygulanması çok kolaydır , Zehirsizdir. 
 Yüzeyin gözeneklerine kadar işlediği için yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser. 
Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini arttırır. 
 Canlı renklerin gözükmesini, motiflerin ön plana çıkmasını sağlar. 
 Uygulandığı yüzeyi özellikle  UV ışınları, yağmur ,kar gibi iklim şartlarına karşı  korur  yüzeye  
nefes aldırır . 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 

Şekli: Sıvı 

Renk: Şeffaf 

Kuruma Süresi (20oC): Ortalama 45 dakika 

Raf Ömrü: 20oC sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda, ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.  

 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Yoğunluk  1,30 ±0,2 g / cm3 
 
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. 
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KULLANIM ALANLARI: 
Beton, brüt beton, tuğla, doğal taş, mozaik ve 
birçok mineral yüzeyde dikey ve yatay olarak 
Beton, şap ve kaldırım taşlarında, 
İç ve dış uygulamalar, 
Depo ve fabrikalar, akaryakıt istasyonları 
Alışveriş merkezleri, süpermarketler, 
Depo zeminlerde, 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri 
yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin de su 
 birikintisi,  nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin omalıdır  zemin Yapışmayı engelleyici 
her türlü maddeden arındırılmış olmalıdır PROPERA 816 kendi ambalajında düşük devirli bir 
karıştırıcı ile  1 dakika kadar karıştırılır rulo ,fırça yada püskürtme ekipmanı ile zemine 2 kat 
uygulanır hızlı kurur katlar arası 1 saat olması yeterlidir 
 
Uygulama Ekipmanı: 
El mikseri 
Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir 
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş 
ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C 
arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın 
ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

 
TÜKETİM: 
150-250 gr/m2 

 
AMBALAJ:  
5 kg teneke ambalaj 
15 kg teneke ambalaj 
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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: 
Cilde  ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması 
halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından 
sakınınız. 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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