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TANIMI                                  

DECOSTONE EMPRENYE– W, sürüldüğü zeminin kılcal kanallarına nüfuz ederek görünmez bir bariyer oluşturan su bazlı, 
yüzeyin nefes almasına engel olmayan emprenye su izolasyon malzemesidir. 
 
 

UYGULAMA ALANLARI 

 Her türlü beton yüzeylerde, 

 Dekoratif tuğla, mineral sıva, gazbeton ve traverten gibi emiciliği fazla olan yüzeylerde,  

 Dış cephe kaplamalarında,  

 Suni taşlarda,  

 Tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır. 

 Boya üzerinde, basınçlı su altında kullanılması uygun değildir.  
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk  : Beyaz sıvı 

 Yoğunluk  : 0,98 kg/lt. 

 Tam Kuruma  : 8 Saat. 

 Kür Sonu  : 10 Gün. 
 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yapılacak yüzey, kabarmış ve dökülmüş boyalar ve sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve 
tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.  

 Yüzeyde bulunan büyük çatlaklar özel tamir harçları ve macunları ile düzeltilmelidir.  

 Yüzeyde nem lekeleri olmamalı ve kuru gözükmelidir.  
 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +30

o
C arası olmalıdır.  

 Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır. 
 
 

UYGULAMA 

 DECOSTONE EMPRENYE, inceltme yapmadan püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana kadar uygulanmalıdır.  

 Emiciliği fazla olan yüzeylerde malzeme maksimum dört saat ara ile iki veya üç kat uygulanmalıdır.  

 Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.  
 
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 

UYARILAR VE ÖNERİLER 

 Uygulama esnasında etrafa sıçrayan malzemenin temizlenmesi zor olduğunda dolayı, cam yüzeyler, ahşap ve 
metal pencere ve kapı çerçevelerinde koruyucu maske kullanılmalıdır.  

 Uygulama çevresinde bitkiler varsa bitkiler folyo ile korunmaya alınmalıdır.  

 Uygulamalarda, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması önerilir.  

 Malzeme kürünü alıncaya kadar yağıştan  korunmalıdır.   
 
UYGULAMA ALETLERİ 

Püskürtme tabancası, fırça ve rulo. 
 

TÜKETİM  

Yüzey emiciliğine bağlı olarak ortalama 200-700 gr /m².
 

 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı 
durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 
 

AMBALAJ  

20 kg. Plastik Bidon, 
  5 kg. Plastik Bidon. 
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız. 
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız. 
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz. 
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız. 
 

GÜVENLİK BİLGİLERİ  

RİZİKO UYARILARI:  
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.  
 

GÜVENLİK UYARILARI:  
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.  
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.  
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun. 
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın. 
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın. 
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.  
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.  
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. 
 

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.  
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi 
zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.  
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile 
irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. 

 


