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TANIMI                                  

DECOLATEX, çimentolu harç, sıva, şap gibi karışımlara ilave edilerek su geçirimsizlik, aderans ve mukavemet arttırma 
sağlayan sentetik kauçuk emülsiyonudur.   
 
UYGULAMA ALANLARI 

 Sıvaların, döşeme şaplarının aderanslarını, mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırmada, 

 Şapların aşınmaya dayanımını arttırmada,  

 Serpme sıvaların düzgün zeminlere daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılır. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk  : Beyaz Sıvı 

 Yoğunluk  :  1,30 kg/lt 
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +30

o
C arası olmalıdır.  

 Uygulamada kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.  

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

 

UYGULAMA 

 DECOSTONE LATEX, temiz karışım suyuna 1:1 – 1:4 (su/latex) arasında  ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.  

 Uygulama yerinin özelliğine göre su/latex oranında değişkenlik olabilir. 

 Hazırlanan sıvı karışım sıva öncesi astar olarak da kullanılabilir. Sıva astar tabakası kurumadan yapılmalıdır. Tek 
başına kullanmayınız. 

 Hazırlanan sıvı karışım, kuru karışıma ilave edilip karıştırılmalıdır. Islak yüzeye sert kıllı fırça ile uygulanır. Bu 
tabaka kurumadan yeni harç uygulaması yapılmalıdır. 

 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.  
       
 DECOLATEX, uygulama şekillerine göre; 

 Beton ve Harç Katkısı olarak; Çimento oranın %5 - 20' si kadar DECOLATEX kullanma suyuna eklenerek 
kullanılır.                

 Tamir Harcı Katkısı olarak; DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI' nın (25 kg) % 10' u kadar karıştırma kabına konur 
ve üzerine DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI sürekli karıştırılarak eklenir. İstenilen kıvam için yeterli miktarda su 
ilave edilir.  

 Aderans Harcı olarak; 1 kısım çimento ve 3 kısım dişli kum ile karıştırılır ve 1:1 - 1:4 (DECOLATEX/Su) oranında 
kuru karışıma ilave edilir ve sürülebilir kıvama getirilir. Nemli yüzeye sert kıllı fırça ile uygulaması yapılır. Bu tabaka 
kurumadan şap atılır. 

 Serpme Harcı olarak; 1 kısım çimento ve 3-4 
kısım dişli kum ile karıştırılır ve 1:3 (DECOLATEX/Su) oranında kuru karışıma ilave edilir ve oldukça sıvı kıvama 
getirilir ve harç mala veya takoz fırça ile yüzeylere serpme yapılır. Bir gün kurumaya bırakılır. 

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

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kuru ve serin ortamlarda, 5
o
C ile 30

o
C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden 

itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır. 
 
AMBALAJ  

20 kg. Plastik Bidon, 
  5 kg. Plastik Bidon. 
 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

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

 


