
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA &COLOUR AFAXAN EMPRENYE SİLİKONU 

TANIMI                                                     :AFA COLOUR AFAXAN EMPRENYE SİLİKONU siloksan  

                                                                    esaslı olup yüzeyleri emprenye edilerek su iticiliği kazandıran  
                                                                    su izolasyon malzemesidir. 

ÖZELLİKLERİ                                       :Alkalilere ve UV ışınlarına karşı dirençlidir.  
                                                                   Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. Zayıf kimyasallara  
                                                                   dayanıklıdır.  Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar. Solvent içermez. 

UYGULAMA ALANI                             :Afaxan Emprenye Silikonu iç ve dış mekânlarda, yatayda ve  
                                                                   düşeyde, düz ve eğimli çatılarda, teras, balkon, havuz ve su   
                                                                   depolarında, oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, sıva, tuğla,  
                                                                   çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir  
UYGULAMA ŞEKLİ                              : Afaxan Emprenye Silikonu nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere   
                                                                   uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün  
                                                                   yapışmasını engelleyecek her türlü yağ, kir, toz ve gevşek zemin  
                                                                   temizlenmelidir. Sıva ve beton yüzeylerin, uygulamadan önce,  
                                                                   sabunlu ılık su ile temizlenmesi tavsiye edilir. Uygulama yapılacak  
                                                                   yüzeylerin, göllenme yapmayacak bir eğime sahip olması gerekir.   
                                                                   Zemindeki boşluklar, çukurlar tamir harcı ile doldurulmalıdır.  
                                                                   Yüzeyin durumuna göre Afaxan Emprenye Silikonu % 100   

                                                                   oranında suyla inceltilerek bir kat astar çekilmeli ve bunun üzerine iki  
                                                                   kat inceltilmeden uygulanmalıdır. (Uygulama, minimum iki kat  
                                                                   olarak yapılmalıdır.) İkinci kat, birinci kata 90° dik istikamette  
                                                                   uygulanmalıdır. Yatay ve düşey birleşim noktalarında Afaxan 

                                                                   Emprenye Silikonu şerit halinde uygulanmalıdır. Afaxan Emprenye 

                                                                   Silikonu özellikle kuru havalarda +5 °C ve +25°C arasında  
                                                                   uygulanmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava şartlarında uygulama   
                                                                   yapılmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat bu hava  
                                                                   koşullarından korunmalıdır.  
UYARILAR                                             :Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5ºC ve en çok 

                                                                  +25ºC olmalıdır. Zemin ıslak ise uygulanmaz.                                                                                     

GÜVENLİK UYARILARI                    : S2 Çocukların ulaşabileceği yerden uza  tutunuz. 
                                                                    S7  Sıkı kapalı kapta muhafaza ediniz. 
                                                                    S22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 
                                                                    S26 Göz ile temasında iyice su ile yıkayınız ve doktora  

                                                                  başvurunuz.         
STOKLAMA                                           :Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan   
                                                                  korunarak depolanmalıdır Uygun depolama koşullarında üretim  
                                                                  tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca   
                                                                  kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta   
                                                                  içerisinde kullanılmalıdır.                                                                            
AMBALAJ                                              :20 kg set Bileşen  
                                                                   
*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız.  
 

 

                                                                                         

                                                                  


