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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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Zeminlerde dekoratif ve estetik görünüm sağlar, dar kullanım alanlarında 3 boyutlu resimlerle daha geniş bir görünüm elde etmesini sağlar. Değişik tasarımlı görsellerle zeminlerde sıra dışı tasarımlar elde edilebilir. 
Solventsiz, epoksi esaslı, şeffaf, iki bileşenli, koruyucu son kattır. Çizilmeye, darbeye, suya ve kimyasallara dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
· Mutfak, banyo ve lavabo gibi ıslak zeminler,
· Mağaza ve showroomlarda,
· Alışveriş merkezlerinde,
· Salon ve koridorlarda,
· Okullarda ve kreşlerde, otel ve müzelerde,
· Spor salonlarında,
· Ofis,restoran ve kafelerde. 

UYGULAMA ŞEKLI
Yüzey hazırlığı: 3D FLOOR uygulaması yapılacak yüzey, uygulama öncesi; yüzey pürüzsüz ve düz bir görünüm elde edecek şekilde düzeltilmelidir. Yapışmaya ters etki yapacak zayıf parçacıklar ve kirlilikler yüzeyden 
arındırılmalıdır. Uygulamayı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir su kaçağı var ise sorun giderilmeden uygulamaya başlanmamalıdır. ISONEM 3D FLOOR uygulama öncesi yüzey ISONEM EP PRIMER ile astarlanma-
lıdır. 
3 Boyutlu resim serilmesi: Yüzey düzgünlüğü sağlanmış olan zemin üzerine, seçilen 3 boyutlu resim yüzeyde hava kabarcığı olmayacak şekilde serilir.
Karışımın Hazırlanması: ISONEM 3D FLOOR karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışıma 
başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının (+15°C) - (+25°C) arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, 300 – 400 devir/dk’lık mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika, içerisine hava sürüklemeden iyice karıştırılmalıdır. 
Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşeninin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A+B, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan 
karışım 40 - 50 dakika içerisinde tüketilmelidir.
Uygulama metodu: Homojen bir şekilde hazırlanan şeffaf karışım, resim üzerine dökülerek fırça, rulo veya uygun bir aparat ile yayılması sağlanır. 

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

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
· Ambalaj
· Depolama Sıcaklığı
· Raf Ömrü

· Depolama Koşulları  

1,02 ± 0,10
100
< 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
40 - 50 dakika   
Organik çözücü
Transparan 
0,3 - 0,4 kg/m² (Uygulama koşullarına göre değişkendir.)
12 - 16 m²/ 1 set
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5 kg set (A Komponent:3,1 kg, B Komponent:1,9 teneke kutu)
5 - 35 °C 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim 
tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı 
olarak saklayınız.

:
:
:

:

0,5

Uygulama yapılan yüzey, uygulama 
esnasında ve sonrasında yağmur, su, 
mekanik darbeler vb. tüm dış 
etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

SADECE İÇ MEKAN KULLANIMINA 
UYGUNDUR.

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

Astar uygulamasında ISONEM EP 
PRIMER kullanılmalıdır.

Uygulamada
dikkat edilmesi
gerekenler 

Kullanılması 
önerilen diğer 
ISONEM ürünleri

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.Uygulama 
sıcaklığı

UYGULAMA KOŞULLARI 
ve RİSKLER

Gıda ile teması olan 
yerler için Uygun

C � S1
Yangın Sınıfı

Mekanik DirençKimyasal Direnç

Dekoratif Zemin 
Kaplama

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, rulo, uygun sprey

ISONEM EP PRIMER

0,3 - 0,4 kg/m² 

0,250 - 0,400 kg/m²

Tek Kat / 2 Kat

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, rulo, uygun sprey
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0,3 - 0,4 kg/m² 

0,250 - 0,400 kg/m²

Tek Kat / 2 Kat

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, rulo, uygun sprey

ISONEM EP PRIMER

0,3 - 0,4 kg/m² 

0,250 - 0,400 kg/m²

Tek Kat / 2 Kat

İlk kat ile aynı yönde

Kuru yüzey

Fırça, rulo, uygun sprey

ISONEM EP PRIMER

0,3 - 0,4 kg/m² 

0,250 - 0,400 kg/m²

Tek Kat / 2 Kat

SAC & METALMEMBRAN, SHINGLE vb.FAYANS, SERAMİKMERMER, GRANİT 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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FLOOR 3D


