
İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise 
tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. 
Sağlık & Güvenlik: Sağlık,güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.
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ISONEM FD CONCRETE & ASPHALT PAINT, iki bileşenli, hızlı kuruyan, solvent bazlı bir kaplamadır. Suya, çözücülere, asitlere ve tuzlara karşı mükemmel direnç sağlar ve önerilen tüm yüzeylere yüksek 
yapışma gücü verir. Sert yüzey, uzun süreli aşınma ve darbe direncine sahiptir. Yoğun trafik alan alanlar için önerilir (araç / kamyon).

KULLANIM ALANLARI
· Beton veya asfalt yollarda, fabrikalarda, kapalı ve açık otoparklarda,
• Yürüme yollarında, bahçe zeminlerinde.

UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey hazırlığı: Gerekli yüzey hazırlığı kalitesi, kullanım alanına, beklenen dayanıklılığa ve mümkünse proje kriterlerine bağlı olarak değişebilir. Yeni yüzeyler hazırlarken, hâlihazırda kaplanmış yüzeyleri 
veya eski kaplamaları korurken yüzey hazırlama işlem sırası, kaplamanın yapışmasını engelleyebilecek tüm kontaminasyonu gidermek ve sonraki ürün için sağlam bir alt tabaka hazırlamak gerekir. 
Yüzeyi hidrokarbon ve diğer kirlilikler açısından inceleyin ve varsa alkali bir deterjanla temizleyin. Temizleyiciyi etkinleştirmek için yüzeyi çalkalayın ve kurumadan önce işlenmiş alanı tatlı su kullanarak 
yıkayın. Boya çözücüler (incelticiler), çözünmüş hidrokarbon kirliliğinin yayılma riski nedeniyle genel yağ giderme veya yüzeyin boyamaya hazırlanması için kullanılmamalıdır. Tamir edilecek yerler varsa 
ürün tüm çatlak ve delikleri dolduracak şekilde kalın uygulanabilir.
Uygulama şekli: ISONEM FD CONCRETE & ASPHALT PAINT  kullanıma hazır, iki bileşenli, uygulaması kolay bir üründür. Uygulamadan önce B bileşeni A bileşenine ilave edilerek kova içinde mikser 
yardımı ile homojen olarak karıştırılır ve ardından fırça veya çekçek ile uygulamaya başlanır. Uygulama yüzeyi 30 dakika sonra trafiğe açılabilir. Bu süre dolmadan sahada ağır yükler taşınmamalıdır. Hava 
şartlarına göre bu süre 2 saate kadar uzayabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
· Yoğunluk (25°C, g/mL)
· Viskozite (25°C, mPa.s)
· Su aktarım hızı (kg/ m². h )
· Çekip koparma deneyi yoluyla 
yapışma dayanımı (N/mm²)
· Su buharı geçirgenliği (m)
· Çözücü 
· Karışım ömrü (23°C)
· Renk 
· Sarfiyat
· Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
· Ambalaj

· Depolama Sıcaklığı
· Raf Ömrü

· Depolama Koşulları 

  

1,60 ± 0,10
5000 - 6000
< 0,1 SINIF W3
Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile 
birlikte 2,0 N/mm²
5 ≤  SD ≤ 50 SINIF II
Organik çözücü 
15 -30 dakika
İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
1 - 1,5kg/m² 
Min. 18 m²/set

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

5 kg A komponent + 100 g B komponent
10 kg A komponent + 200 g B komponent
20 kg A komponent + 400 g B komponent
5 - 30 °C 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde 
üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları 
sıkıca kapalı olarak saklayınız.

:

:
:

:

Ultraviyole
Dayanımı

Uygulama sırasında ve sonrasında yüzey 24 saat 
yağmur, su, mekanik yük ve darbelerden 
korunmalıdır. Uygulamadan önce, sağlık ve 
güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna 
(SDS) başvurulmalıdır. Bu ürün yalnızca 
profesyonel kullanım içindir. Uygulayıcılar ve 
operatörler eğitimli, tecrübeli ve kaplamaları 
doğru ve teknik dokümantasyonumuza göre 
karıştırma / karıştırma ve uygulama becerisine ve 
donanıma sahip olacaktır. Uygulayıcılar ve 
operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel 
koruma ekipmanı kullanacaklardır. Bu kılavuz, 
ürünle ilgili mevcut bilgilere dayanılarak 
verilmiştir. Saha koşullarına uygun olması için 
önerilen herhangi bir sapma, çalışmaya 
başlamadan önce onay için sorumlu temsilciye 
iletilecektir.

ÖNEMLİ
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Uygulama yapılacak yüzey temiz 
olmalı, kir, yağ, çamur gibi 
maddelerden arındırılmış olmalıdır.

X

Uygulamada
dikkat edilmesi
gerekenler 

Kullanılması 
önerilen diğer 
ISONEM ürünleri

 20 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.Uygulama 
sıcaklığı

UYGULAMA KOŞULLARI 
ve RİSKLER

Dekoratif Zemin 
Kaplama

Araç trafiği

Yaya Trafiği

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, Çekpas

X

1 - 1,5 kg/m²

X

15 - 30 dakika

30 dakika - 2 saat

X

1 kat

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, Çekpas

X

1 - 1,5 kg/m²

X

15 - 30 dakika

30 dakika - 2 saat

X

1 kat

SAC & METALMEMBRAN, SHINGLE vb.FAYANS, SERAMİKASFALT HAM AHŞAPBETON

Yüzey
Zemin

Sürme Şekli

Yüzey Nemliliği

Önerilen Aparat

Astar Kullanımı

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Astar Kullanım Miktarı

Ürün Kullanımı

Ürün Kullanım Miktarı

Katlar Arası Bekleme  

Dokunma Kuruması

         Tam Kuruma
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FD CONCRETE & ASPHALT PAINT 


