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MAXIDREN
Şeffaf Su İtici

TANIMI
Maxidren, silan-siloxane esaslı olup, yapı elemanlarının yüzeylerine 
emprenye edilerek su iticilik kazandıran şeffaf su itici malzemedir. 
AVANTAJLARI
Kuvvetli su iticilik ve yüksek girginlik özelliği.
Dış cephe kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden koruma.
Kirlenmeye karşı direnç ve kolay temizlenme.
UYGULAMA ALANI
Belli bir eğime sahip su emici yüzeyler için, su emiciliği azaltıcı ve 
kirlenmeyi önleyici malzeme olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
• Dekoratif tuğla, gazbeton, traverten, beton, alçı, sarıtaş, doğaltaş gibi 
kapiler su geçirgenliği olan yüzeylerde.
• Mermer ve granit gibi az emici yüzeylerde.
• Tarihi eser yüzeylerin atmosferik yüzeylere karşı korunmasında.
• Diğer uygulama yüzeyleri için teknik ekibimize danışınız.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Kuruma süresi : Ortalama 24 saat
Katlar arası uygulama süresi : Maksimum 4 saat
UYARILAR VE ÖNERİLER
Malzeme kürünü alana kadar kürünü korumalıdır.
Uygulama esnasında kesinlikle göz ve deri temasından korunmak için 
eldiven ve gözlük kullanınız.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey kabarmış ve dökülmüş boyalardan, gevşek parçalardan, çiçeklenme 
ve tozdan arındırılmalı ve sağlam olmalıdır.
Yüzeydeki çatlaklar Maxicoll Tamir harcı ile tamir edilmelidir.
Yüzey nemsiz ve kuru olmalıdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yerlerde 
uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Maxidren, inceltilmeksizin püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana 
kadar uygulanmalıdır.
Emici yüzeylerde uygulama iki kat ve katlar arası bekleme 4 saat olmalıdır.

Az emici yüzeylerde malzeme tek kat uygulanmalıdır.
Malzemenin yüzeyde akma yapmamasına özen gösterilmelidir.
Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.
TÜKETİM
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak ortalama 150-250 ml/m²
AMBALAJ: 5-20 lt’lik plastik bidon.
Renk : Süt beyaz, uygulandığında şeffaf görünüm.
Uygulama aletleri : Havasız sprey, fırça ve rulo.
RAF ÖMRÜ:
Orjinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim 
tarihinden itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
UYARI: Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, 
düşük ısıda süre uzar  yüksek ısıda kısalır.
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.




