
TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknodeko 

Mineral, Dekoratif Sıva 

� [Q] TS 7847 Bayındırlık Poz No: 10.300.1353 

Ürün Tanımı Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı ve su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı 
yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan son kat kaplama malzemesidir. 

Kullanım Alanları • Konutlar, alışveriş merkezleri ve hastaneler,
• Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalarda,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde dekoratif kaplama olarak,
• İç ve dış mekanlarda, brüt beton üzerinde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Özellikleri ve • Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır. 

Avantajları • Her türlü iklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür, yanmaz ve kabarma yapmaz.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur.
• Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır. 
• Buhar geçirgenliğine sahiptir.
• Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Uygulama Talimatları Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler düzgün olmalıdır, 
zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun 
TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Sıcak havalarda uygulama öncesi dekoratif sıva astarı olarak TEKNOLATEX 400 
tatbik edilmesi tavsiye edilir. 
TEKNODEKO temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene 
kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 1 O dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve 
tekrar karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Gerekli su miktarı hava 
şartlarına göre ayarlanmalıdır. Makineyle karıştırılırken ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat 
edilmelidir. Her parti harç karışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi taktirde yüzeyde desen ve ton 
farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir. 
Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik 
kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. TEKNODEKO uygulama 
yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan en çok 1 O dakika içerisinde desen verilmelidir. İnce tane 
dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen 
verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır. Aynı yüzeyde aynı şarj numaralı ürünler kullanılmalıdır. Geniş 
alanlı yüzeylerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan çalıştırılmasına, 
malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da detay köşelerine gelinceye kadar kesintisiz 
sürülmesine özen gösterilmelidir. 






