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PARAFİN ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

Yeni dökülmüș șap ve beton üzerine uygulanan; olușturduğu film tabakası ile suyu beton ve șapın bünyesinde 

tutarak hızlı kurumasını engelleyip kuruma rötresini azaltan parafin esaslı kür malzemesidir. Sertleșmiș beton 

yüzeyler üzerine sürülerek dekoratif amaçlı cila olarak kullanılabilir.

Sıcak ve nemin düșük olduğu ve rüzgarlı havalarda yapılan șap ve beton dökümlerinde, Delfin Thermoproff  

tamir harçları ve yüzey sertleștirici ürünleri üzerine uygulamanın ardından kullanılabilir.

• Kullanıma hazırdır.

• Uygulama kolaylığı sağlar.

• Beton yüzeyler üzerinde buharlașmayı maksimum ölçüde engelleyerek dayanımı artırır.

• Yüzeyde tabaka olușturmaz, sonradan üzerine yapılabilecek kaplamaların yapıșmasını engellemez.

• Kapalı alanlarda kullanılabilir.

• Dayanıklı bir yüzey olușturur, așınma ve tozumayı azaltır.

• Șeffaf bir film tabakası olușturur, homojen bir uygulama yapıldığında yüzey rengini etkilemez.

• Sertleșmiș beton ve harç yüzeylere uyguladığında cila özelliği gösterir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı :

Renk :

Yoğunluk :

Parlama Noktası : 

Kuruma Süresi :  

Parafin reçine esaslı

Beyaz sıvı emülsiyon

O,98-1,02 kg/lt

Yok

2-3 saat

Uygulama : • Yeni dökülmüș beton veya șap ; yüzey düzeltme ve mastarlama ișlerinin tamamlanması ve yüzeydeki 

terleme suyunun kaybolmasını takiben derhal uygulama yapılmalıdır.

• Delfin parafin esaslı beton kür malzemesi, taze beton veya harç üzerine homojen olacak șekilde püskürtüle-

rek veya rulo ile uygulanmalıdır.

• Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda etkin kürlenmenin sağlanması için ilk kat uygulanmasından 6-8 saat 

sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır.

• Sertleșmiș beton üzerine uygulama öncesi yüzey iyice temizlenmeli ve ufak bir alanda deneme uygulaması 

yapılmalıdır.

*Bu değerler +23+-2 c0 sıcaklık %50 +- 5 bağıl nemli ortam koșulları için verilmiștir.
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Tüketim :

Ambalaj :

Depolama Ömrü :

Güvenlik Önlemleri :

0,20-0,30 kg / m²

30 kg. plastik bidon

Açılmamıș orijinal ambalajında, kuru bir ortamda , direkt güneș ıșığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, 

üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

• Rulo veya püskürterek yapılan uygulamada, malzeme dengeli bir șekilde dağıtılmalı ve göllenme olușumu 

engellenmelidir.

• Homojen olmayan uygulamalarda ve fazla malzeme kullanılan alanlarda bölgesel renk farklılıkları görülebi-

lir. Bu farklılıklar malzeme tamamen kuruduktan sonra azalacaktır.

• Malzeme kullanılmadan önce çalkalanıp karıștırılmalıdır.

• Uygulama yapılan alan yağmurdan ve sudan korunmalıdır.

• Uygulama sırasında, uygun iș elbisesi, eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır.

• Malzeme cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas halinde ise bol su ve sabunla yıkanmalı , yutulması 

durumunda derhal doktora bașvurulmalıdır.
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