
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA &COLOUR AQUA 777  

 
TANIMI                                                    :Çimento ve akrilik esaslı, elyaf modifiyeli yapısı ile, sızdırmaz,   
                                                                   çatlamaz, yapışma mukavemeti yüksek yüzey sularına karşı beton,  
                                                                   perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan,   
                                                                   iki bileşenli su yalıtım malzemesidir. Klorlu suyla temasa   

                                                                   dirençlidir. 

ÖZELLİKLERİ                                       :Kolay hazırlanır fırça ve püskürtme makinesi ile uygulanabilir, uzun   

                                                                   çalışma süresi ,esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine   
                                                                   sahip, derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir kaplama   

                                                                   oluşturur, su buharı geçirgenliği yüksektir, Donma-çözülme   
                                                                   döngüsüne dayanıklı olup yüksek yapışma performansı ve esnekliği   
                                                                   sayesinde deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında su   
                                                                   geçirimsiz mükemmel bir tabaka oluşturur 
UYGULAMA ALANI                             :AFA COLOUR AQUA777  süs ve yüzme havuzların  düşey ve   
                                                                   yatay uygulamalarında suyun geldiği yönden, temel yalıtımlarında,   
                                                                   istinat duvarlarında, teraslarda ,WC, banyo, mutfak ve balkon gibi  

                                                                   ıslak hacimlerde, su depolarında (Üzeri korunmak şartı ile), kaplıca  

                                                                   ve hamam gibi tesislerde güvenle kullanılabilir. 
UYGULAMA ŞEKLİ                              :Yüzey Hazırlığı Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeyleri   
                                                                   sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde   
                                                                   olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü  
                                                                   yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve   
                                                                   yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulama yüzeyi iyice  
                                                                   ıslatılıp ıslak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama  
                                                                   sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir  

                                                                  görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu  
                                                                  anlaşılır. Bu gibi, havanın sıcak olduğu ya da malzemelerin rüzgarda  
                                                                  kaldığı durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin içerisine  
                                                                  B bileşeninin %10’u kadar su ilave edilebilir. AFA COLOUR  

                                                                  AQUA 777 karıştırma kabına boşaltılır ve üzerine yavaş yavaş AFA   
                                                                  COLOUR AQUA 777  boşaltılır  ve  400-500 devir/dak.’lık bir   
                                                                  karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde    
                                                                  edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirip tekrar 30   

                                                                  saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.   
                                                                  Hazırlanan karışım fırça  yardımı ile iki veya üç kat halinde uygulanır.  
                                                                  Her kattaki fırça uygulama yönü, birbirine dik olmalıdır. Katlar arası  
                                                                  bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir. 
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                                              :30 kg set Bileşen  
                                                                  A: 20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba Bileşen  
                                                                  B: 10 kg’lık plastik bidonlarda 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

RENK: Gri 

 

YAPIŞMA DAYANIMI:>1,0 N/mm² 
 

UYGULAMA ISISI:+5 C° - +25  C°(Aşıtı sıcak ve rüzgarlı havada uygulama yapılmamalı) 
 

KARIŞIMI KULLANIM SÜRESİ: 4 saat 

 

UGULANAN YAŞ FİLM KALINLIĞI: 2 mm 

 

UYGULANMASI GEREKEN KAT SAYISI : 2 kat 

 

MEKANİK DAYANIMI KAZANMA SÜRESİ: 2 gün 

 

SU GEÇİRİMSİZ DURUMA ULAŞMA SÜRESİ : 7 gün 

 

NİHAİ KÜRLEŞME SÜRESİ :14 gün 

 

ÜZERİNİN KAPLANMASI : 3 gün sonra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız.  
 
                                                                                                                                                                                                                                      


