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BAUPAK® REÇİNE KÜR

 

Ürün Tanımı:  

Yeni dökülmüş beton üzerine rulo ile 

uygulanabilen veya püskürtülebilen, 

yüksek düzeyli kalitesini kaybetmeyen 

sıvı kür malzemesidir. 

Kullanım Alanları: 

BAUPAK REÇİNE KÜR brüt beton 

yüzeylerde uygulanabilir. 

Yapısında bulunan yüksek değerlikli 

reçine, parke veya diğer zemin 

kaplamalarının yapıştırılması için 

kullanılan yapışkanlarla iyi bir aderans 

sağlar. BAUPAK REÇİNE KÜR astar gibi 

çalışır. 

BAUPAK REÇİNE KÜR ile bağlanacak 

tipik yüzey işlemleri; 

 PVA. PVC ve akrilik kopolimer 

içeren, su esaslı emülsiyon 

boyalar. 

 Yukarıda adı geçen polimerlerden 

esaslı seramik yapıştırıcılar. 

 Bitüm emülsiyon ve solüsyonlar. 

 Modifiye edilmiş polimer çimento 

sistemleri. 

 Poliüretan reçine sistemleri. 

 Polisülfit sistemler. 

 Alt tabaka aderansı için nüfus 

etmeye bağlı olmayan epoksi 

reçine bileşimleri. 

 

 

 

Özelikleri/Avantajları: 

 Uygulama sonucunda oluşan film 

tabakası, çimentonun tam 

hidratasyonu için yetecek kadar 

nemi tutarak arzu edilen yüksek 

beton mukavemetinin oluşmasını 

sağlar. 

 Rötre ve çatlakların oluşmasını 

engeller. 

 Oluşan film tabakası yüzey için 

astar sistemi oluşturur. 

 Yalıtım sağlar ve tozsuz bir yüzey 

oluşturur. 

 Yüzeyi aşınmaya karşı korur. 

 Su gereksinimini ortadan kaldırır.  

 Üst kaplama için en az zaman 

kaybı sağlar. 

 İşçilik giderlerini düşürür. 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Eski beton yüzeylere uygularken boya, 

sıva vb. malzemeler yüzeyden 

uzaklaştırılmalıdır.yeni dökülmüş 

betonlarda uygulama yapılırken,beton 

yüzeyindeki parlaklık kaybolur kaybolmaz 

uygulanmalıdır. Kalıplı betonlarda yapılan 

uygulamalarda ise kalıp sökülür sökülmez 

uygulama yapılmalıdır.  

Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama 

yapılmadan önce bidon iyice 

çalkalanmalıdır. BAUPAK REÇİNE KÜR 

taze dökülmüş beton üzerine mümkün 

olduğu kadar düzgün bir şekilde 

püskürtülerek veya rulo ile sürülerek 

uygulanır. Yüksek derecede kimyasal  
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maddelere ve aşınmaya karşı direnç 

istenen alanlarda uygulanacak ise, ilk 

kaplamadan 24 saat sonra bir kat daha 

uygulama yapılması tavsiye edilir. 

Ambalaj: 

30 kg plastik bidon. 

Tüketim:  

200 gr/m² (uygulama yüzeyine göre 

değişkenlik gösterir.) 

Depolama:  

Açılmamış ambalajında, direkt güneş 

ışığından ve dondan korunarak üretim 

tarihinden itibaren 24 aydır. Üretim tarihi 

ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 

Referans Standart: 

 TSEK 1504-2 

Teknik Özellikler: 

Su Buharı Geçirgenliği:  Sınıf SD < 5 m 

Kapiler Su Emme: < 0,1 kg/m2h0,5 

Çekip Koparma : ≥ 8,0 N/mm2 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır.. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

  

 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 

 

 

 




