
 
 

 

SUPER TECH FC 
  

Su izolasyonu ve koruma için iki bileşenli, hızlı ayarlı, püskürterek uygulanan, yangına 

dayanıklı poliüretan Kaplama 

 
 

SUPER TECH FC , su geçirmezlik ve koruma için iki bileşenli, 

hacimce 1:1 oranlı, sıfır vok, ultra-düşük viskoziteli poliüretan 

kaplamadır.Yüksek yapışma için özel olarak formüle edilmiş bir 

polimerizasyon profiline sahip, oldukça esnek, birinci sınıf bir 

yangın geciktirici sistemdir. Yüksek düzeyde aşınma direnci ve 

darbe mukavemeti gerektiren ticari ve endüstriyel uygulamalar 

için şiddetle tavsiye edilir. 

Minimum toplam tüketim: 1.5-2.0 kg / m2. 

   

 

Çimentolu yüzeylerin sızdırmazlığı. 

Su geçirmezlik ve koruma: 

• PU ve polistiren yalıtım köpüğü, 

• Zeminler, 

• Tavanlar, 

• Borular. 

Ürün, kalıp içi bir kaplama olarak ve yapay ağaç kabuğu ve esnek 

tuğla paneller gibi uygulamalar için önerilir. 

 

2x200 Kg Tamburlar 

2x20   Kg Çelik Kovalar 

 

 Her iki bileşenin de çok düşük viskozitesi. Düşük sıcaklık / oda 

sıcaklığında düşük basınçlı çoklu dağıtım ekipmanları ile 

uygulanabilir. 

 Hızlı kürleme - Jel süresi 30 saniye (nem ve hava şartlarından 

etkilenmez). 

 Sınıf I Yangın Geciktirici kaplama 

  Kabarcık ve kusursuz membran. 

  Mükemmel biçimlenebilirlik 

 % 100 katı, 

  Mükemmel termal direnç, ürün asla yumuşak olmaz. 

Maksimum servis sıcaklığı 80 oC, maksimum şok sıcaklığı 350 

oC. 

 Soğuktaki direnci: Film -40 oC'ye kadar bile elastik kalır. 

 Mükemmel mekanik özellikler: Yüksek gerilme ve yırtılma 

mukavemeti, yüksek aşınma direnci. 

 İyi kimyasal direnç. 

 Nem buharı iletimi: Filmin hava alışverişi için katın altında nem 

birikimi olmaz. 

 Çoğu substrat ve değişken iklim / alt tabaka koşulları için geniş 

çeşitlilikte astarlar mevcuttur. 

 UV koruması için Alifatik üst katlar.  

 

 

 

Önerilmediği kullanım: 

• Kusurlu temas yüzeyleri. 

• Doğrudan UV ışınlarına maruz kalan koyu renkler durumunda, 

HYPERTECTUM TOP COAT 440 veya SUPER TECH FC özel bir 

koruyucu pigmentli son kat gereklidir. 

 

 

Beton yüzey koşulları (standart): 

 Sertlik: R28 = 15Mpa. 

 Nem: W <% 10. 

 Sıcaklık: 5-35 oC. 

 Bağıl nemi: <% 85. 

 

Özel koşullar ve yüzeyler için astar seçimi: 

Lütfen Astar Seçim Tablosuna bakınız.. 

İkinci kat uygulanmadan önce birinci katın tamamen kuru 

olduğundan emin olun.  

 

 

Mümkünse, yüzeyi yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanarak 

temizleyin. Yağ, gres ve mumlu yağ kalıntılarını giderin. 

Çimento yüzeyler, gevşek parçacıklar, küf giderici ajanlar, 

sertleştirilmiş membranlar çıkartılmalıdır. Yüzeydeki 

düzensizlikleri gerekli ürün ile doldurun. 

Astarlama:Yukarıdaki yönergeleri takip ederek gerekli astarları 

uygulayın. 

Uygulama:Bileşenlerin tamburları, karıştırmadan veya 

boşaltılmadan önce en az 25 ° C'ye kadar ısıtılmalıdır. Birden 

fazla bileşen dağıtım makinesinin kurulması hakkında bilgi için 

teknik departmanımıza başvurun. Uygulamadan sonra membran 

üzerinde 24 saat boyunca yürümeyin. 

 

Minimum toplam tüketim:  1.5-2.0 kg/m2. 

 

 

Sertleşmiş malzemenin çıkarılması oldukça zordur. Döküntüler 

minimumda tutulmalı ve derhal temizlenmelidir.Hatların 

temizlenmesi ve yıkanması için özel bir saft ksilen mevcuttur. 

 

 

Açılmamış orijinal kovalarda kuru ortamlarda ve 5-25 oC 

sıcaklıklarda asgari 12 ay süreyle saklanabilir. 

 

 

 

 ÜRÜN TANIMI  

 

 KULLANIM YERLERİ 

 

 ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI 

 

 UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

 

 SINIRLAMALAR 

 

 AMBALAJ ŞEKLİ 

 

 UYGULAMA ÖN GEREKLİLİKLERİ 

 

 TÜKETİM 

 

 TEMİZLEME 

 

 RAF ÖMRÜ 

 



 
 

 

SUPER TECH FC 
  

 

 

Sıvı formda (uygulama öncesi): 

 

 

 

 

ÖZELLİK BİRİM YÖNTEM 

ŞARTNAME 

BİLEŞEN A BİLEŞEN B 

Viskozite 

(BROOKFIELD) 
cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 150-200 150-200 

Özgül ağırlık gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 

/ ISO 2811, @ 20oC 

1.19 1.18 

Kürlenmiş membran:  ~1.00 

Jel zamanı  sn - 30 

 

Kürlenmiş membran: 

 

ÖZELLİK BİRİM YÖNTEM ŞARTNAME 

Hizmet sıcaklığı 
oC - -30 to 80 

Maks. Sıcaklık kısa süre 

(şok) 
oC - 250 

Sertlik Shore A 

Shore D 
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 

90 

40 

Aşınma Direnci (mg kaybı, 

CSi7 tekerler, 1000gr, 1000 

çevrim) 

mg  40 

0B @ 23 oC'de kopma 

mukavemeti 
(N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 20 

23 oC'de yüzde uzama 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 

Yırtılma yayılma direnci 
KN/m ASTM D412 30 

 

Güvenlik Önlemleri 

MSDS (Malzeme Güvenliği Veri Formu) istek üzerine temin edilebilir. 

 
Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, ne GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin 

uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya 

bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEKNİK ÖZELLİKLER 

 


