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                             ARTEGO ELASTIC SU KESİCİ 

ÜRÜN TANIMI  

Elastik Su Kesici,  suya maruz kalan zeminler için, tixotropik, kuruduğunda elastik %100 su geçirimsiz, 
değişik iklim koşullarına son derece dayanıklı, yapısal olarak esnek, plastifiyan içermeyen Elastomerik 
tecrit malzemesidir. 
 
 
TEKNİK VERİLER  
 

 Yapısı: Akrilik emülsiyon 

Tüketim: 1 – 0,70  kg /m² 

İncelticisi: Hazır üründür. İnceltilmeden uygulanır. 

PH : 8 -9 

Kuruma Süresi: 2 Saat. Tam kuruma 24 saat 
 
ÖZELLİKLER 
 

Su yalıtımı için geliştirilmiştir.  

UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.  

Teneffüs edebilir.  

Aleve maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner.  

 Kuruduğunda elastik bir yapıya sahiptir. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
 Artego Elastik Su Kesici,  temel ve perde duvarların bohçalanmasında, seramik, fayans, beton, sıva, 
şap, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli veya düz çatı ve 
terasların yalıtımında, çatı dere ve oluklarında, saçaklar, baca dipleri, çatlaklr ve diğer detayların 
yalıtımında, binaların dış cephelerinin yalıtımında, yapı elemanlarının birleşim yerleri ve derzlerinde 
alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerin su ve rüzgara karşı yalıtımında, binaların düşük 
döşemelerinde, banyo ve tuvaletlerde yalıtım amaçlı kullanılır. 
 
ZEMİN HAZIRLIĞI 
 

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice 
kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.  

Astar uygulaması kuruduktan sonra Elastik Su Kesici uygulamasına geçilebilir. 
 
UYGULAMA 

 ARTEGO ACRYLIC ASTAR  ile astarlanır.   

 Sulandırılmadan fırça veya rulo yardımı ile uygulanır. 
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UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Elastik Su Kesici 
 
— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi 
yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır 
 
—+ 5ºC ‘nin altında uygulama yapmayınız.  
 
 
UYARILAR  
 
Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.  
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
Kanalizasyona dökmeyiniz.  
 
DEPOLAMA  
 
Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan 
asgari 18 ay depolanabilir. 
 
AMBALAJ BİLGİSİ 
 
20 KG / Plastik Kova 
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