
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekânlarda.
• Beton, şap ve çimento esaslı yüzey 
sertleş�rici kullanılmış zeminlerde.
• Düşük nem, yüksek buharlaşma ve hava 
akımı koşullarındaki beton dökümlerinde.
• Düşey ve yatay yapı elemanlarının 
kürlenmesinde kullanılır. 

Beton, şap ve çimento esaslı yüzey 
sertleş�rici uygulamaları sonrasında 
uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film 
tabakası ile karışım suyunun hızlı 
buharlaşmasını engelleyen, rötreyi ve çatlak 
oluşma riskini azaltan kür malzemesidir. 

Ürün Tanımı
• Taze beton üzerinde uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha 

önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden 

tamir harcı ile “REPAIRVOX 15R” ile tamir yapılmalıdır. 
• Taze beton dökülmüş betonun yüzeyinde oluşan sulanmanın kaybolması beklenmelidir.

Yüzey Hazırlığı

• Uygulama yapılmadan önce yüzeyin temiz ve düzgün halde olması çok önemlidir. Aksi 
tak�rde betonda yır�lma veya çatlamalar meydana gelecek�r.
• Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 
• Mastarlanmış yüzeylere veya kalıplı beton uygulamalarında, kalıpların sökülüp yüzeyin 
parlaklığını kaybetmesinden sonra, ruloyla veya püskürtme metoduyla uygulanır. 

Uygulama

CUREVOX 531
Emülsiyon Esaslı
Beton Kürü

Özellikleri
• Uygulandığı çimento esaslı yüzeyin 
nemini korumasına yardımcı olur.
• Rötre ve çatlak oluşma riskini azal�r.
• Etkin ve uzun ömürlüdür.
• Daha sert ve tozumayan bir yüzey sağlar.
• Kolay uygulanabilir.

WhatsApp Uyg. Video

Coverage / Tüketim
0,15-0,25 kg/m²
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• Ürün uygulaması sırasında las�k eldiven kullanılması tavsiye edilir.

• Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

• Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

• Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.

• R38 Cildi tahriş eder.

• R41 Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.

• R43 Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

•  S22 Tozları solumayın.

• S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.

• S26 Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

• S37/39 Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve e�ke� gösterin

Güvenlik 

Tekn�k Özell�kler

• Görünüm/Renk: 

• Tüke�m miktarı:

• Uygulanacak Zemin Sıcaklığı: 

• Yoğunluk:

Uygulama B�lg�ler�

Beyaz sıvı

 0,15-0,25 kg/m²

(+5°C)-(+35°C)

 ~1 kg/l

23°C ve %50 Bağıl Nem

Dikkat!
• +5°C’nin al�nda ve +35°C’nin üzerindeki 

sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, 

şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava 

koşullarına karşı korunmalıdır.

TÜKETİM 

0,15-0,25 kg/m²

30 Lt.643845888343 Bk8343

1 Ton643845888305 Bk8305

Depolama
• 5°C - 35°C arasında guneş ışığına maruz 
kalmayacak şekilde depolanmalıdır. 
En fazla 4 kat is�fle, kuru ortamda 
depolanmalıdır.

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da
kuru ortamda 12 ay

Ambalaj
• 30 Lt bidon & 1 Ton IBC Tank

Renk
• Beyaz
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info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA
+86 189 5849 3722

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
İnfo@voxyk.com

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1  42030 Karatay / KONYA / TURKEY
VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

WhatsApp Uyg. Video Web Site

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com

•Belir�len süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.‚
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belir�len uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama 
hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic . Ltd. Ş�. sorumlu değildir.
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