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ÜRÜN TANIMI
İki bileşenli, poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, solvent içermeyen, 
mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek su 
yalıtım kaplaması.
KULLANIM ALANLARI
Binaların çatı ve teraslarında, ısı izolasyonu yapılmış donatılı meyil şapı 
üzerine, beton yüzeylerde, bodrum kat, su depoları, sulama kanallarında, 
alçı ve betopan panellerde, su yalıtımı amaçlı izolasyon kaplaması olarak 
kullanılır.
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan ve 
kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki 
çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Astar 
uygulaması yapılmış yüzeyler yüzeyin durumuna gore kuvarz kumu 
ile köreltilmesi gereklidir. Bu uygulama MAXISEAL PUR 160 2K’nın 
yüzeye bağlanma performasını olumlu yönde etkileyecektir. Seramik 
altı MAXISEAL PUR 160 2K uygulamalarında yatayda ve düşeyde ürün 
üzeri kuvarz kumu ile köreltilmesi ürünün seramik yüzeye bağlanmasını 
sağlayacaktır.
KARIŞIM HAZIRLAMA
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. Karışım 15-20 
dakika içinde tüketilmelidir.
KAPLAMA SİSTEMİ
Astarlama işleminin üzerinden 24 saat geçmesi durumunda zemin zımpara 
ile pürüzlendirildikten sonra MAXISEAL PUR 160 2K uygulamasına 
geçilmelidir. Zemin yüzeyinde istenilen kalınlık elde edilecek şekilde dişli 
mala yardımı ile ürün zemine yayılmalı, kaplama uygun kıvama geldiğinde 
kirpi rulo ile havası alınmalıdır. Bu ürünün altında kullanılması önerilen 
ürünler : 
-  Maxicoll Çok Amaçlı Epoksi Astar
-  Maxicoll Solventsiz Epoksi Astar
-  Maxicoll %100 Nemli Yüzeyler için Epoksi Astar
UYGULAMA ŞARTLARI
Uygulama ortam sıcaklığı +10°C altında veya +30°C üzerinde ise 
uygulama yapılmamalıdır.

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Kaplamanın tamamlanmasından sonra kaplama en az 24 saat su 
temasından korunmalıdır.
Uygulama esnasında ürünün içerisine inceltici ürünler katılmamalıdır.
Uygulama yapılırken bağıl nem %80’i geçmemelidir
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza 
edilmeli ve ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde 
tüketilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk Beyaz- Gri (RAL renkleri)

Görünüm Mat
Direkt güneş ışığına maruz kaldığı 
ortamlarda renk değişimi olabilir ancak 
ürünün performansını olumsuz yönde 
etkilemez.

%80-85

Ağırlıkça Katı Madde, % 100

Yoğunluk 1,30 g/cm³

Sarfiyat 1,300 kg /m2 (1 mm kuru film 

Ambalajı
16 kg A Bileşeni
  4 kg B Bileşeni
Toplam Set: 20 kg

Alevlenme Noktası >25°C

Karışım Oranı (A / B) 4 / 1

Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Mala,Havasız Tabanca

Karışım Ömrü 20 dakika / 25°C

Raf Ömrü 1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi 25°C’de 12 saat

Kuruma Süresi 25°C’de 24 saat 

Mekanik Mukavemet Zamanı 7 günden itibaren

Elastikiyet, % 200

Shore A Sertliği 45 (7 gün / 25°C)

Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

Yangına Tepki Sınıfı Efl

MAXISEAL
PUR 160 2K




