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UV DAYANIMLI 
Süper Elastik

Tek Komponentli

TANIM
Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans 
kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece 
dayanıklı bir yalıtım kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Maxi-Tec UV yapısı gereği diğer yalıtım malzemelerinin aksine aşınmaz. 
Bu yüzden üzerinde gezilen beton çatılarda, teraslarda ve temellerde, 
yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda, tenis kortlarında, spor alanlarında 
kullanıma son derece uygundur. Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan 
etkilenmez. Kimyasal direnci çok yüksektir. İstenildiği takdirde üzerine 
her türlü seramik mermer vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun 
ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur.
KULLANIM ALANLARI
• Temel perde yalıtımlarında,
• Beton teras ve çatı yalıtımlarında,
• Islak hacim yalıtımlarında,
UYGULAMA ŞEKLİ
Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. 
Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir. UV dayınımlı süper 
elastik kullanıma hazırdır. Astar gerektiren yüzeyler Maxicoll aderans astarı 
ile astarlanmalıdır. Bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika 
kovanın içinde karıştırılır. Karışım hazır hale geldikten sonra yüzeye UV 
dayanımlı süper elastik, fırça ile iki kat halinde sürülür.
SARFİYAT : 1 kg/m²
RENKLER : Beyaz 
AMBALAJ ŞEKLİ : 5 kg ve 20 kg’lık plastik kova.
UYARI
+10ºC’nin altında +30ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni beton 
minimum 28 günlük olmalı. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. Kullanma 
sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gereklidir. Cilde 
temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması veya yutulduğu 
takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve daha fazla bilgi 
için Maxicoll Teknik Servisi’ne başvurulmalıdır.

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.


