
Kullanım Alanları
• PVC, linolyum, laminat-lamine parke, 
ahşap, halı, seramik kaplama al�nda düzgün 
bir yüzey elde etmek için kullanılır.
• Beton ve şap yüzeylerin 
düzgünleş�rilmesinde kullanılır.
• Mevcut mozaik, doğal taş yüzeylerin 
düzgünleş�rilmesi ve terazilenmesini sağlar.
• Ağır yaya ve yük trafiğine maruz, depo, 
antrepo gibi zeminlerde aşınma ve tozumaya 
karşı dirençli yüzey oluşturur.

Çi� bileşenli, Çimento esaslı, polimler 
katkılı, yüksek derecede akışkan 2,5-10 mm 
arasında uygulanabilen yüzey tasviye 
şapıdır.
Tek başına sadece toz formunda su ile de 
kullanılabilir

Ürün Tanımı

LEVELVOX 505X

• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Boya, alçı, beton ve varsa yapış�rıcı 

kalın�ları kazınarak çıkarılmalıdır. Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır. 

• Varsa bölgesel bozukluklar RepairVox 15R ile tamir edilmelidir. 

• Uygulamadan 1 gün önce zemin ısla�lmalıdır. 

• Yüzey doygun halde Şeffaf Zemin Astarı ile astarlanmalıdır. 

• Yüzey tesviye şapı uygulamasından en az 60 dakika önce incel�lmeden şeffaf astar ile 

2. kat astarlanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

• Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

• Uygulama yapılacak kısımlar tamir edilmelidir. 

•Karışım içerisinde sadece kendi sıvısı kullanılmalıdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir. 

• 22.7 Kg’lık yüzeysel zemin tesviye şapı 10 litre  karışım sıvısı ilave edilerek düşük devirli 

el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelene kadar karış�rılmalıdır. 

• Harç 5 dk dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karış�rılır. 

• Hazırlanan harç zemine dökülür ve yüzeydeki pürüzlerin doldurulması için silme 

çekilmelidir.
• Tesviye şapı kendiliğinden yayılır.
• Kalınlığı bir mala yardımı ile ayarlanmalıdır.
• Kirpi rulo ile taranarak gazının çıkar�lması sağlanır. Çok düzgün yüzeylerde 
pürüzlendirme gerekir. 
• Hazırlanan harç 20 dk içerisinde tüke�lmelidir. 
• Uygulandıktan 24 saat sonra üzerinde yürünebilir, 24 saat sonra, üzerinde halı, PVC, 
parke, seramik gibi malzemeler ile kaplanabilir. 

Uygulama

Çift Bileşenli Esnek 
Kendinden Yayılan Akıllı Şap

Özellikleri
• Yüksek yapışma mukaveme�ne sahip.
• Büzülme, çatlama ve bozulmaya karşı dayanıklı.
• Aşınmaya karşı dayanıklı.

• Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
• Büzülme, çatlama ve bozulma olmaksızın
 2,5-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.

WhatsApp Uyg. Video

Karışım Oranları
10 Lt. B sıvı bileşene veya 7,5 Lt. suya,  22.67 
kg' lık A toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek 
düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen 
bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika 
karış�rılmalıdır.

Coverage / Tüketim
1.7 kg/m²

voxyk.com
voxchem.com

Kalite Detaylarda Saklıdır
Beauty Lies In Details



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

Ambalaj

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da
kuru ortamda 12 ay

• 22.7 Kg kra� torba, 10 litre karışım sıvısı

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

sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

• Karışım İçin sadece kendi sıvısı 

kullanılmalıdır.

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, 

şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava 

koşullarına karşı korunmalıdır.

• Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz 

ve sıvı ilavesi yapmayınız.

• Ahşap, sunta, mdf, kontrplak , PVC ve 

metal yüzeylere uygulamayınız.

Dikkat! Güvenlik 

Tekn�k Özell�kler

Uygulama Sıcaklığı

Karışım Oranı

Kap Ömrü

İlk Priz Süresi

Son Priz Süresi

Kullanıma Alma Süresi

Tüke�m

Basma Mukaveme� (TS EN 13813)
Eğilme Mukaveme� (TS EN 13813)
Böhme Aşınma Direnci (TS EN 13813)
Sıcaklık Dayanımı
Tehlikeli Maddeler
Yangına Tepki

Uygulama B�lg�ler�

Performans B�lg�ler�

(+5°C) - (+35°C)

10 lt sıvı / 22.7 kg toz

20 dakika

15-30 dk.

60-90 dk.

24 saat (yapışma öncesi bekleme)

1,5-1,7 kg/m² (1mm. kalınlık icin)

≥ 35 N/mm² (28 gün) - C35
≥ 7 N/mm² (28 gün) - F7
≤ 20 cm³ / 50 cm² - A22
(-30°C) - (+80°C)

A1

23°C ve %50 Bağıl Nem

22.7 Kg

22.7 Kg.

10 Lt.

643845887735

643845887735

643845887773

NORMAL

HIZLI

SH7773

• 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

LEVELVOX 505X
Çift Bileşenli Esnek 
Kendinden Yayılan Akıllı Şap

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.

voxyk.com
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