
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda,
• Endüstriyel tesis zeminlerinde,
• Hangar ve atölyelerde,
• Garaj ve otoparklarda,
• Depolarda,
• Yükleme boşaltma alanlarında,
• Las�k tekerlekli araç trafiğine maruz alanlarda 
kullanılır.
• İnsan trafiğinin yoğun olduğu alış veriş 
merkezleri ve fuar alanları gibi bir çok alanlarda 
kullanılır.

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, 
sert korunt ve kuvars agregalar, kimyasal 
katkılar, özel renklendirici pigment ve 
polimer katkılardan oluşan, toz yüzey 
sertleş�ricidir.

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. 
• Yüzey her türlü katkı maddesinden ve tozdan arındırılmalıdır.
• Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi tahta
mala ile düzel�lmiş olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

• Uygulama yapılmadan önce yüzeyin temiz ve düzgün halde olması çok önemlidir. Aksi 
tak�rde betonda yır�lma veya çatlamalar meydana gelecek�r.
• Uygulama yapılacak zemin toprak iste çok iyi sıkış�rma yapılmalıdır. Bunun için zemin 
silindirler ile sıkış�rılmalı ve ara ara ısla�lıp bu işlem tekrar edilmelidir.
• Ürün uygulanırken ayrışmayacak şekilde serpilmelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava 
koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0,5 – 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak 
kadar sertleş�kten sonra geçilmelidir. 
• Mekanik uygulamalarda, otoma�k serpici ile tek seferde 5 kg/m2 FLOORVOX 503 
serpildikten hemen sonra yüzeye düzgünce dağı�lmalıdır. 
• Serpilen malzemenin betondaki suyu çekerek nemlenmesi beklenmelidir. 
• Renk değişimi ile yeterli nem düzeyine ulaş�ğı gozlenebilir.
• Yüzeyde dalgalanma oluşturmadan dikkatli ve homojen bir dağılım sağlanmalıdır.
• Yüzey sertleş�rici uygulanmış yüzeye asla su eklenmemelidir. 

Uygulama

FLOORVOX 503
Korunt & Kuvars Agregalı 
Yüzey Sertleştiricisi

Kırmızı Yeşil Gri

Özellikleri
• Korund & Kuvars içerikli
• Toz kaldırmaya karşı dirençlidir. 
• Sert darbelere karşı dayanıklıdır. 

• Yüksek donma çözünme mukavame�
• Kimyasallara dayanımlı .
• Geliş�rilmiş mikro çatlak dirençli

WhatsApp Uyg. Video

Coverage / Tüketim
4-6 kg/m²

voxyk.com
voxchem.com

Kalite Detaylarda Saklıdır
Beauty Lies In Details



• Aşırı rüzgar bulunan ortamlarda uygulama 

yapılmamalıdır. Beton içeriğindeki su ve çimento 

gibi özellikler hafif renk farklılıklarına neden 

olabilir.

• Kuruma süresince renk farklılıkları gözlenmesi 

normaldir.Doğru zamanlama ve perdahlama 

teknikleri kullanılması zorunludur.

• Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı

 5-35 C arasında olmalıdır. 

• Sicak havalarda malzemenin direkt günese  

maruz kalmamasina dikkat edilmelidir.

• %40'ın al�nda bağıl nem koşullarında yüzeyde 

çiçeklenme görülebilir.

Dikkat! Güvenlik 

Depolama
• En fazla 10 kat is�fle, kuru ortamda 
depolanmalıdır.

Ambalaj
• 25 Kg kra� torba,

Renk
• Gri, kırmızı ve yeşil renkli toz

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da
kuru ortamda 12 ay

Tekn�k Özell�kler

• Tüke�m miktarı: 

• Uygulanacak Zemin Sıcaklığı: 

• Basınç Dayanımı (28 gün, EN 196-1): 

• Aşınma Dayanımı (28 gün, Böhme Metodu):

Uygulama B�lg�ler�

4-6 kg/m²

(+5 °C) - (+35 °C)

75 N/mm²

 ≤ 2,5 cm³ / 50 cm

23°C ve %50 Bağıl Nem

PAKET

64 tb / 1600 kg

TÜKETİM / m²

4-6 kg

25 Kg.643845887711 Gri

25 Kg.643845887728 Kırmızı

25 Kg.643845887933 Yeşil

• 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
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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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