
Kullanım Alanları
• İnce sıva ve mastarlı mantolama sıvasının 
üzerine vb yapı elemanlarının üzerine 
kaplama sıvası olarak kullanılır. 
• Temel yalı�mında ve is�nat duvarlarında,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• Teraslarda (üzeri korunmak şar� 
ile),mühendislik yapılarında ısı yalı�mı 
sağlanması yönünde uygulanır.
• İç ve dış mekanlarda, brüt beton, tuğla, gaz 
beton, üzerine dekora�f cephe görüntüsü 
vermek için kullanılır.

İç ve Dış cepheler için özel olarak 
geliş�rilmiş, dayanımı yüksek, uygulama 
hatalarını örten, dekora�f bir görünüm 
sağlayan, kolay hazırlanan ve uygulanabilen, 
uzun ömürlü, yüksek yapışma 
mukaveme�ne sahip, kaplama sıvasıdır. Her 
türlü boya (sente�k-solvant bazlı boyalar 
hariç) ile boyanabilir

Ürün Tanımı
• 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. 

• Kaplama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

Yüzey Hazırlığı

• Sıcak havalarda uygulama öncesi dekora�f sıva astarı olarak “PRIMERVOX ” tatbik 
edilmesi tavsiye edilir.

•Temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar 

düşük hızlı bir karış�rıcı ile (120 Devirli) yaklaşık 1O dakika karış�rılır.

• Uygulamaya başlamadan önce yüzey astarlanmalı ve astarın kuruması tamamlandıktan 

sonra

Dekora�f Sıva yüzeye çelik mala ile uygulanır ve ortam hava şartlarına bağlı olarak 20-30 

dakika sonra yüzey �rfillenir. 

• Tirfil ile dairesel hareketler yapılarak yüzeye desen verilir.

• Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 

• Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine sıva yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi 

gerekir. 

• Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.

Uygulama
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Su İtici Özellikli

Özellikleri
• Hızlı uygulama sağlar
• Kolay desen verilir.
• Nefes alma özelliğine sahip�r. 

• Ağır iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
• Yüzeyde doğal, dekora�f görüntü oluşturur.
• Buhar geçirgenliği özelliğine sahip�r

WhatsApp Uyg. Video

Karışım Oranları
5,75 - 7 lt temiz su karışım kabına boşal�lır ve 
üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek 
homojen bir kıvam elde edilinceye kadar 
karış�rılır. Karışım için düşük devirli bir 
karış�rıcı kullanılır. Yüksek devirle karış�rmak 
homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika 
olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar 
karış�rılan harç kullanıma hazırdır. 

Coverage / Tüketim
2,5-3 kg/m²
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• +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.

• Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle 

toz ilavesi yapmayınız.

• Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser 

yardımı ile karış�rılmalıdır. 

Dikkat! Güvenlik 

Tekn�k Özell�kler

Parlaklık

Kuru Film Kalınlığı

Tane Büyüklüğü

Su Buhar Aktarım Hızı

Su Aktarım Hızı

Çatlak Örtme Özelliği

Karbondioksit Geçirgenliği

Yangına Tepki

Kap Ömrü

Tüke�m

Karışım Oranı

Basınç Mukaveme�

Bağ Dayanımı

Su Emme

Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (M)

Isıl İletkenlik

Uygulama B�lg�ler�

Sınıf G3

Sınıf E5

Sınıf S3

Sınıf V0

Sınıf W0

Sınıf A0

Sınıf C0

A1

2 Saat

2 - 3 Kg / m²

5,75 - 7 lt su / 25 kg paket

3,5 - 7,5 N/mm²

≥ 0,45 N/

≤ 0,40 kg/ m² dk 0,5

5/20

≤ 0,47 W/m.K

23°C ve %50 Bağıl Nem
Depolama
• En fazla 10 kat is�fle, kuru ortamda 
depolanmalıdır.

Ambalaj
• 25 Kg kra� torba,

• Beyaz renkli toz

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da kuru ortamda 12 ay

Renk

25 Kg.643845887650 Iu7650
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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

Dekoratif Mineralli Sıva
Su İtici Özellikli

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.

PAKET

64 tb / 1600 kg

TÜKETİM / m²

2-3 kg
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