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ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

AÇIKLAMA: 
ECO HYDRO SIL, yenilikçi bir silikat dolgu macunu ve bir toprak altı güçlendirmesidir. Tüm alanların 
üstünü örtmek için yüzeylere püskürtülmeli veya fırça / rulo ile uygulanmalıdır. ECO HYDRO SIL nüfuz 
eden neme ve kimyasal baskıya karşı koruma sağlar. 

 
RENK: 
ECO HYDRO SIL’ın orijinal rengi şeffaftır 

 
 
 

 ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI 
 

 İyi bir kimyasal ve tuzlu su direncine sahiptir 
 

 Silikat teknolojisi 
 

 Çatlama durumunda giren suya karşı koruma 
 Su buharı geçirimli 
 Düşük CO2 ayak izi olan alternatif malzemelerden üretilmiştir 
 VOC içermeyen kokusuz, 
 Yüzey aşınmasını azaltır 
 Tozlaşmaya karşı koruma 

 
 
 

 KULLANIM ALANLARI 
 

ECO HYDRO SIL, tüm beton, cepheler, duvarlar, bodrumlar, yatay bariyerler, borular ve diğer 
çimentolu yüzeyler için uygundur. İç ve dış mekanlar için idealdir. ECO HYDRO SIL sonraki boyalar için 
geçerlidir ve yeraltı suları, tuzlu su ve kuvvetli kimyasal strese karşı sürekli koruma sağlar. Duvarlardaki 
nüfuz eden neme karşı sızdırmazlık maddesi olarak kullanılabilir ve kömürleşmeye karşı koruma sağlar. 

 
TEKNİK BİLGİLER 

 
 

Özellik Şartname 

pH-değeri 11.5 

Viskozite < 100 mPas 

Organik çözücüler Hiçbiri 
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Yoğunluk 1.1 g/cm3 

Tüketim 0.4-0.8 kg/m2, 
Uygulama yüzeyine bağlıdır 

İşlem sıcaklığı Min. 5 °C, maks. 55 °C 

Maksimum kabul edilen hava rutubeti Maks. 80% r.H. 

Gerekli uygulama sayısı En az 2 

 

Yukarıdaki bilgiler deneyimlerimize dayanarak verilmiştir. Nesneye özgü dalgalanmalarda 
ayarlama gerekebilir 

 
UYGULAMA YÜZEYİNİN HAZIRLANMASI 

 

Uygulama yüzeyi, emici toz, gevşek parça, sıvı yağlar, katı yağlar ve başka yabancı maddeler 
içermemelidir. Tozlu ve kumlu bileşenler etkin bir endüstriyel elektrik süpürgesi ile katılaşmadan 
önce giderilmelidir. Kaplamalar ve / veya işlemeler sıyrılıp giderilmelidir. Beton ve diğer çimentolu 
yüzeyler en az 2 günlük olmalıdır. 

 
UYGULAMA 

 
ECO HYDRO SIL, yüzeylere seyreltilmeden püskürtülür veya tüm alanları kaplamak üzere yüzeylerde 
fırça / rulo ile uygulanır. En az iki kez (yaş yüzeye) uygulanmalıdır. Her uygulamanın uygulama 
yüzeyine tamamen girmesi gerekir. Uygulama, uygulama yüzeyi doyana kadar tekrar edilmeli ve fazla 
miktarlar temizlenmelidir. Yüzey uygulamadan sonra 24 saat yağmur ve neme karşı korunmalıdır. Yeni 
uygulanan yüzeyi hava geçirgen şekilde örtün. 7 gün sonra, hava geçirmez şekilde kapatmak 
mümkündür. 

  
Dikkat: ECO HYDRO SIL, ECO HYDRO GLASS ile birlikte uygulandığında önce ECO HYDRO SIL 
uygulanmalıdır. Yeterli derecede kuruttuktan sonra (yüzey ıslanmamalıdır) ECO HYDRO GLASS ile 
sonraki kaplama uygulanmalıdır. En iyi sonucu almak için, her iki kaplama da bir gün içinde 
uygulanmalıdır. Ayrıca, her iki ürünün birleşimi nedeniyle ECO HYDRO GLASS ile yapılacak 
muamelenin dikkate alınması gerektiği konusuna uyum sağlanmalıdır. Uygulama yüzeyine bağlı olarak, 
bu ürünlerin birinden fazlası yüzeyde optik bir bozulmaya neden olabilir. ECO HYDRO GLASS 
uygulaması hakkında daha fazla bilgi için ECO HYDRO GLASS teknik veri sayfalarına bakınız. 

 
ARAÇLAR VE TEMİZLEME 

 
Fırça, geniş fırça, boya rulosu veya püskürtme cihazı.  
Uygulamadan önce ve sonra tüm ekipmanlar temizlenmeli ve kurutulmalıdır. 
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AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA 
 

Ambalaj: 5 veya 30 L bidonlar. 
Depolama: Orijinal ambalajında ve kuru ve kontrollü sıcaklık ortamda (0 ° C'nin altında olmayan) 12 
ay. Açılan kapları derhal kapatın ve çok kısa bir süre içinde kullanın. 

 
GÜVENLİK, EKOLOJİ VE BERTARAF 

 
ECO HYDRO SIL alkali bir sıvıdır. Nakliye, saklama, kullanma ve bertaraf sırasındaki güvenlik 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Veri Formlarına (MSDS) bakınız. Ambalaj 
üzerindeki talimatları uygulayınız.. 

 
Dekoratif yüzeylerde uygulama yapılmadan en az bir gün önce kritik olmayan bir yerde küçük bir 
numune oluşturulmalıdır. Emici olmayan yüzeylere sürmeyiniz. Lütfen, cam, fayans, klinker ve 
benzerini sıçratan malzemelerden korunun! Alüminyum, malzeme ile temas edemez. Saf maddeler su 
ile hemen yıkanmalıdır. İşe her ara verildiğinde araçların temizlenmesi gereklidir. 

 
Uygulamaya başlamadan önce hiçbir ECO HYDRO SIL’ın yüzeye ulaşmamasını sağlamak önemlidir. 
Ayrıca, uygulanan yüzey üzerinde kirlenmeyi önlemek için uygulama esnasında temiz ayakkabı 
giyilmelidir. 

 
 
 

Bu teknik veri sayfasının içeriği en yeni gelişmeler, uygulamalar ve deneyimimize karşılık gelir. Diğer tüm ayrıntılar ETS-Europe 
tarafından doğrulanabilir. Ürünlerimizin doğru ve bu nedenle başarılı bir şekilde uygulanması bizim kontrolümüzde değildir. Bu 
nedenle, sadece ürünlerimizin kalitesi için bir garanti verilebilir. Bu teknik veri formu, bu ürünle ilgili önceki tüm teknik verilerin 
yerini almıştır. Bu veri formunda verilen bilgilerin ötesine geçen çalışanlarımız ve / veya distribütörlerimiz yazılı onay almalıdır. 
Teknik ilerleme nedeniyle ürün özelliklerini değiştirme hakkımız saklıdır. 


