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TEKNOSİL H 

Yapısal Taş Güçlendirici 

Ürün Tanımı: 

Silikat esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek güçlendirilmesini sağlayan, emprenye 

malzemsidir 

Kullanım Alanları: 

 Dış cephe kaplamalarında,

 Düşey yüzeylerde,

 Doğal taş, sıva veya fresklerde

 Tuğla veya pişirilmiş topraklarda kullanılır

Özellikleri ve Avantajları: 

 Yüksek penetrasyon özelliğine sahip, emprenye malzemesidir.

 Tek bileşenlidir, uygulaması kolaydır,

 Mükemmel kurumaya sahiptir,

 Kir tutmaya engel olur

 Mineral esaslı bağlayıcılığı vardır

 Yağmur suyu ve aside dayanıklıdır

 Açık gözenek yapısı sayesinde, su buharı geçirimlidir ve binanın nefes almasına engel olmaz.

Uygulama Talimatları: 

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 

engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyde ayrışma (segregasyon) var ise bozuk ve 

gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk 

var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. TEKNOSİL H uygulamasına 3-4 gün sonra 

geçilmelidir. Kullanıma hazırdır.. TEKNOSİL H uygulanacak yüzey kuru olmalıdır. 
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İlk kat uygulamalarında maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya püskürtme 

makinesi ile uygulanmalıdır. Yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilmelidir. Maksimum koruma 

sağlamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekli olabilir. 

Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don 

gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan 

ile temizlenmelidir.   

Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten 

sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

Uygulama Notları / Sınırlamalar: 

 İş güvenlik önlemlerine uyunuz. Ürünü kullanırken eldiven, maske, gözlük kullanınız.

 Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Aksi halde doktora başvurunuz.

 PVC ve metal yüzeylere uygulamayınız.

 Karışım içerisine yabancı maddeler ilave etmeyiniz.

Teknik Özellikleri: 

Görünüm Berrak 

Ambalaj 10 litre teneke 

Raf Ömrü 12 ay 

Sarfiyat 0,02 - 0,05 kg/m² 

Yoğunluk (kg/lt) 0,95± 0,05 

Kuruma Süresi 45 – 60 dk. 

Servis Sıcaklığı (-25°C ) - (+80°C ) 

Notlar: 

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde 

edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle 

değişkenlik gösterebilir. 

Yerel Sınırlamalar: 

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen 

dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri: 
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Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve 

tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme 

güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar. 

Yasal Notlar: 

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına 

ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun 

koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve 

deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça 

çeşitlilik arz etmektedir. Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde, doğru 

uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları tarafından 

ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. 

Aksi halde oluşabilecek zararlardan Tekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları 

Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 

Tekno Yapı Kimyasalları ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet 

hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas 

alınır. Kullanıcılar, Tekno Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son 

baskısını dikkate almalıdır. 
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