DIŞ CEPHE MACUNU
Ürünün Pazara Sunumu
Ambalaj: 4,5 KG , 25 KG
Renk: Krem
Kullanım Alanları
Sıva, beton, tuğla, gaz beton, alçıpan vb. her türlü yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dolgu ve yüzey düzeltme
amaçlı kullanılır.

Özellikleri
Dış cephe beton, tuğla, sıva vb. yapı malzemelerinde dolgu ve yüzey düzeltme amaçlı kullanılabilen iyi yapışan,
yüksek su ve atmosfer dayanıklılığına sahip, elastik, doldurma gücü iyi, kullanıma hazır dış cepheler için özel
geliştirilmiş macundur.
Ürünün Teknik Özellikleri
Görünüm:………………………... Krem
Kimyasal yapısı:………………… Akrilik ko-polimer esaslı
Tüketim (pratik):………………… Tek katta 0,900-1,300 kg/m²
Önerilen Uygulama Katı ………. 1kat veya 2 kat (Uygulama kat kalınlığı 1 mm’yi geçmemelidir)
Kuruma Süresi ……………………Tek kat kuruma 24 saat
Sertleşme 36 saat
Yüzey Hazırlama
Yeni boyanacak yüzeyler
Brüt beton, sıva vb. yüzeyler raspalanarak yüzeydeki tozlar alınır. Yüzeyde kalıp ayırıcı vb. yağlar varsa yüzey
kimyasal veya deterjanlı yıkamaya tabi tutuyur. Kimyasal veya deterjanlı yıkama yapılan yüzey duru suyla bir defa
daha yıkanmalıdır. Hazırlanan kuru, tozsuz ve temiz yüzeyin tamamı veya problemli bölgeler Marshall Dış Cephe
Macunu uygulanmaya hazır haldedir.Yüksek emici ve tozuyan yüzeylerde, uygulama öncesi çok ince 1 kat
Akrikor Silikonlu Şeffaf Astar veya İzolasyon Astarı kullanılması önerilir.
Eski boyalı yüzeylerde
Yüzeydeki kabarmış gevşek boyaların tamamı kazınarak temizlenir. Kazınamayan iyi tutunmuş boyaların üstü
hafif zımparalanır. Tüm yüzeydeki serbest toz uzaklaştırılır. Boyanın kazınmasından dolayı oluşan seviye
farklılıkları Marshall Dış Cephe Macunu ile doldurularak giderilir. Arzu edilirse yüzeyin sağlamlaşması ve daha
düzgün olması için tüm yüzeye 1 kat Marshall Dış Cephe Macunu uygulanabilir. Bu tarzda yayılacak
uygulamalardan alt yüzeydeki boyanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Macun kuruyunca uygulama kaynaklı
izler zımparalanarak düzeltilir.
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Uygulama
Önerilen uygulama araçları: Spatula, Esnek Çelik Mala
İnceltme oranı: İnceltme gerekmez. Uygulamaya hazır haldedir.
Uygulama: Ürün kullanılmadan önce ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama
yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama lokal tamir şeklinde yüzeydeki
bozuklukları gidermek amaçlı ise mala, spatula ile çukurlara macun biraz taşırarak uygulanır. Kuruduktan sonra
zımparalanarak taşan binme yerleri düzeltilir. Zımparalama sonucu oluşan toz uzaklaştırılır ve yüzey son kat
boyanmaya hazır hale gelir.
Son kat boyaya düzgün bir yüzey hazırlamak için Marshall Dış Cephe Macunu tüm yüzeye uygulanacak ise
öncelikle yüzeydeki çukurlar doldurulur, bu kısımlar tam kuruduktan sonra (ön tamir sonrası) tüm yüzeye mala
veya spatula ile ince bir kat halinde macun uygulaması yapılır. Macun kuruduktan sonra hafif bir zımpara işlemi
yapılarak zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılır. Yüzey son kat boya uygulaması için hazır haldedir

Uygulamada dikkat edilecek hususlar
• Kullanmadan önce macun ambalajı içinde karıştırılmalıdır.
• +5°C’nin altındaki, +35°C’nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
• Uygulama katlarının kalınlığı 1 mm’yi geçmemelidir.
• Bol esinti ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız.
• İnceltmeden kullanılmalıdır.
 Astar ve kat uygulamaları arasında 24 saat beklenmelidir.
 Macun uygulama kalınlığına bağlı olarak tam dipkuruma sonrasında son kat uygulaması başlatılabilir
Uygulama Araçlarının Temizliği
Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
Daha fazla ve detaylı bilgi için lütfen iletişim adreslerimizden bize ulaşınız.
Uyarılar ------------------------------ Güvenlik Uyarıları

S2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S7 Ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
S26 Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz
Depolama Koşullari
+5 - 35°C’deki kuru, iyi havalandırılmış, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak ortamlarda
saklanmalıdır.
Diğer Bilgiler
Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir.
İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde
detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu bulunabilir.
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