
20 kg ve 5 kg plastik kova

9 kg plastik bidon

Likit Su Yal›t›m Ürünleri
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NO WATER
SIVI PLAST‹K KAPLAMA

TEKN‹K B‹LG‹LER
Yo¤unluk : 1,45 gr/cm3

Uygulama s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda ve kuru
havalarda

Esneklik : % 500
Yap›flma Mukavemeti : ≥ 2N/mm2

Raf ömrü : Kuru ve serin ortamda 12 ay

NO-WATER PRIMER

TEKN‹K B‹LG‹LER
Yo¤unluk : 1,0 gr/cm3

PH : 8-9
Uygulama s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda
Raf ömrü : Kuru ve serin ortamda 12 ay

Beyaz

Beyaz

TANIMI
• Tek komponentli, akrilik esasl›, sentetik

kaplama ve yal›t›m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
• Genifl yüzeyli, çok birleflim noktal›,

e¤imli çat›larda
• Teras ve balkonlarda
• S›va kapl› bina d›fl cephelerinde
• Çat› oluklar›nda
• Beton, ahflap, metal, eternit yüzeyler

üzerinde uygulanabilir

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Kullan›ma haz›rd›r
• Solvent içermez
• UV ›fl›nlar›na dayan›kl›d›r
• Daimi elastiktir
• Yafllanmadan etkilenmez
• Kolay uygulan›r
• Nefes al›r
• Üzeri boyanabilir

SARF‹YAT
• 1 mm kal›nl›k için 1,5  kg/m2

UYGULAMA
• Yüzey kuru, temiz ve su ak›fl›na izin

verecek flekilde e¤imli olmal›d›r. Derin
çatlaklar Ceresit Akrilik Mastik ile
doldurulmal›d›r. Yal›t›m öncesinde
Ceresit No Water Primer ile astarlama
yap›lmal› ve yüzey kaplamaya haz›r
hale getirilmelidir.

• Kullan›mdan önce iyice kar›flt›r›lmal›d›r.
Düzgün ve uygun bir sat›h için
kurudu¤unda en az 1 mm kal›nl›¤›nda
olacak bir uniform film kal›nl›¤› teflkil
edilmelidir. Uzun ömürlü olmas› için 24
saat arayla ve birbirine ters istikamette
katlar halinde uygulanmal›d›r.
Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre
ile ya¤mur ve dondan korunmal›d›r.
Aletler uygulamadan hemen sonra su
ile temizlenebilir.

TANIMI
• Kullan›ma haz›r dispersiyon

esasl› astar.

UYGULAMA ALANLARI
• Emici özellikteki mineral esasl›

yüzeylerde, No Water akrilik
esasl› su yal›t›m malzemesi
öncesi, yüzeyde oluflan tozu
ba¤lamak ve akrilik kaplaman›n
yüzeye aderans›n› art›rmak
amac› ile kullan›l›r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Dispersiyon esasl›d›r
• Ekonomiktir
• Kolay uygulan›r
• Yüksek aderans sa¤lar

SARF‹YAT
• 150 - 300 gr/m2

UYGULAMA
• Ürün su ile seyreltilmeksizin,

temiz ve kuru yüzeye f›rça veya
rulo yard›m› ile uygulan›r. Ortam
koflullar›na ba¤l› olarak, yüzey
kuruduktan sonra, Ceresit No
Water ile yal›t›m ifl lemine
bafllanabilir.


