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Uygulama yapılacak beton zemine uygun şap betonu atılmış, kuru ve tam sertleşmiş olmalıdır. Zemin temiz, nemsiz ve boyamaya hazır olmalıdır. Uzman kişilerce 12°C üzerindeki sıcaklıklarda ve düşük nem ortamında uygulama yapılmalıdır.

Solventli Sistem Yer kaplama Analizi
Kaplama
tipi
Beton
emprenye
sistemi
Solventli sistem yer kaplama

Kaplama sistemi
ECELAK 2KEpoksi Emp.Beton

Astar Vernik 1.kat
ECELAK 2K Solventli Epoksi

Beton Boyası
40 mikron kalınlıkta 2 kat

Uygulama tipi
ve katı

Kuru film
kalınlığı

Fırça yada rulo 1
kat

20 mikron
tek kat

Fırça yada rulo ile
2 kat

40 mikron
tek kat=80
mikron 2 kat

m2 deki harcama
150-180 gram
kayıplar dahil
1 kat
80 mikron için
0.5 kg kayıplar
dahil

Fiyatı
€/kg

m2 deki
tutar €/kg

Özellikleri

3.85 €/kg

0.577 €/m2

Betonun gevşek dokularını bağlar.
Kaplamanın zemine yapışmasını
artırır.

4.50 €/kg

2.25 €/m2

Solventli ve kolay uygulama, uzun
karışım ömrü. İnce film kalınlığı

Solventsiz Sistem Yer kaplama Analizi
Kaplama
Uygulama tipi
Kuru film
m2 deki harFiyatı
m2 deki
Kaplama sistemi
Özellikleri
tipi
ve katı
kalınlığı
cama
€/kg
tutar €/kg
Solventsiz
ECELAK 2K Solventsiz Beton
100-200
100-200 mikron
Betonun gevşek dokularını bağlar.
3.55-7.10
Beton astar
Astar Verniği
mikron tek
Doldurucu ve sert bir yapı oluştuiçin 1 kg
Sıyırma ile 1 kat
7.10 €/kg
€/m2
sistemi
100- 200 mm kalınlıkta 1 kat
kat
rur.
kayıplar dahil
Solventsiz
ECELAK 2K Solventsiz
Fırça yada rulo ile 200 mikron
Düzgün, sert ve parlak yüzey.
200 mikron için
sistem yer
Yer Kaplama
6.75 €/kg 6.75 €/m2
Estetik
1 kat
tek kat
1 kg kayıplar dahil
kaplama
200 mm kalınlıkta 1 kat
ECELAK Self-Levelling Yer KapSolventsiz
Özel kaplama
4 kg harcamanın 2 kg silistir ve
2 mm kalın- 2 mm kalınlık için
2
silisli self
laması (Kumsuz olarak)
fiyata dahil değildir.
ekipmanları ile
6.75 €/kg 13.00 €/m
lık bir kat
4 kg kayıplar dahil
leveling
2 mm kalınlıkta 1 kat
1 kat
Sert, parlak ve darbe dayanımı iyi
Not: Hesaplamalar zemin düz ve pürüzsüz varsayılarak yapılmıştır. Beton yapısına, uygulama biçimine ve uygulayıcıya bağlı olarak verilen değerler değişiklik gösterebilir.
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our techhnical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.
Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes
Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55
e-mail: bilgi@ecelak.com http//www.ecelak.com

