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TANIMI                                  

Kendiliğinden yayılan ve tesviye alan,  çimento ve sentetik katkılar içeren hazır bir şaptır. Alt zeminin, pürüzlerini kapatarak 
düzgün, aşınmaya dirençli ve yüzeyi sert bir yüzey elde edilir. 
 
UYGULAMA ALANI 

 Düzgün olmayana zeminlerin tesviyesinde, 

 PVC, halı, seramik ve fayans kaplamalarından önce, 

 2-10 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir, 

 Zemine yapışması mükemmeldir. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk  : Gri toz   

 Yoğunluk : 1,25 kg/lt 

 Eğilme Dayanımı : ≥ 7,5 N/mm²  

 Basınç Dayanımı : ≥ 36 N/mm² 

 En Büyük tane Büyüklüğü: max 1 mm 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Uygulama sıcaklığı: +5
o
C ile +30

o
C arası.  

 Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve 
yüzey kuru olmalıdır. 

 Temizlenen zemin suya doyurulmalıdır. Suya doyurma işlemi 24 yada 48 saat önceden yapılmalıdır yada zemin 
astarı sürülmelidir. 
 

UYGULAMA 

 DECOSELF-502 kendiliğinden yayılan şap, 25 kg. torba 6-6,5 lt. suya eklenerek ağır devirli matkap ile karıştırılır. 5 
dakika kapta dinlendirildikten sonra tekrar karıştırıp yüzeye dökülür. 

 Şap kendiliğinden yayılır. Mastar yardımıyla yüzey teraziye getirilir. Tesviyesini alan malzemeye, hava 
kabarcıklarını engellemek için kirpi rulo uygulanır.  

 Uygulanan harç 2 saat sonra prizini tamamlar ve zemin 24 saat sonra kullanıma açılabilir ya da üzerine uygulama 
yapılır. Ağır trafiğe açılacaksa 7 gün beklenmelidir ve aralıklarla zemin ıslatılmalıdır. 

 
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 
TÜKETİM 

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak, 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,25 kg/m²’ dir. 
 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
 
AMBALAJ 

25 kg Kraft Torba. 
8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg. 
Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde 
temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. 
Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız. 
Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. 
Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır. 
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız 
 
 
 

  

 


