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n Tanımı

n Tüketim

n Avantajları

n Ambalaj

weber derz koruyucu: 20 ml/m2.

Akrilik emülsiyon esaslı derz koruyucu.
• Renkli derz dolgularının rengini koruma ve uzun
ömürlü olmalarına katkı.

n Uygulama alanı

• Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık temizlenen
yüzeyler ve zeminlerde uygulanan renkli derz
dolgusunun renginin korunması ve uzun ömürlü
olması amacıyla kullanılır.

n Uygulama yüzeyleri

• İç ve dış mekanlarda;
- Derz dolguları üzerinde.
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

1 lt’lik plastik şişede.

n Renk

Şeffaf.

n Uygulama aletleri
Fırça.

n Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının
açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca
kapatılmalıdır.
Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.
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n Uygulama sınırı

• Yıpranmış, mukavemeti düşük derz dolguların üzerine
uygulanması uygun ve uzun ömürlü bir çözüm
değildir.

n Uyarılar ve öneriler

• weber derz koruyucu uygulanırken derzlerin
dışına taşırılmamalı, taşan kısım varsa da kurumadan
mutlaka temizlenmelidir.

n Yüzey hazırlığı

• weber derz koruyucu uygulamasından önce, derzler
mutlaka tozdan arındırılmalıdır.

n Uygulama şartları

• Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama
yapmaktan kaçınılmalıdır.

n Uygulama

• Derz dolgu uygulamasından en az 48 saat sonra, 1
saat ara ile 2 kat olarak inceltilmeden fırça yardımıyla
derzlere uygulanır.

‚Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
‚Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından
Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
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