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BAUPAK® YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ KUVARS

 

Ürün Tanımı:  

Taze beton yüzeylere toz halinde 

uygulanan çimento esaslı, yüksek 

kalitede kuvars agrega içeren, kimyasal 

katkılarla performansı artırılmış yüzey 

sertleştiricisidir. 

Kullanım Alanları: 

 İç ve dış mekanlarda, fabrika ve üretim 

tesislerinin zeminlerinde, garajlar, 

otoparklar, yükleme ve boşaltma 

alanlarında, metro ve tren 

istasyonlarında, park, bahçe, yaya yolu 

ve kaldırımlarda, tretuvarlarda kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Düzgün ve homojen yüzey elde 

edilmesini sağlar. 

 Betonun darbeye ve aşınmaya 

karşı dayanımını artırır. 

 Yüzeyin tozumasını önler. 

 Betonun dayanımı artırır. 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Eski beton üzerine uygulama yapılacaksa 

en az 7,5 cm kalınlığında C25 beton 

dökülmelidir. Yeni beton ile eski beton 

arasındaki aderansı artırmak için 

BAUPAK BRÜT BETON ADERANS 

ARTIRICI ürününü kullanınız. Uygulama 

yapılacak beton BAUPAK YÜZEY 

SERTLEŞTİRİCİ KUVARS’ın 

uygulanabilmesi için gereken nemi 

içermelidir. Yüzeyin nemi uygulama  

 

 

performansı için önemlidir. Yüzey fazla 

nemli ise ürün performansını 

göstermeyecektir. Yüzey kuru ise ürün 

yüzeyde tutunamayacaktır. Genel ölçü; 

üzerinde yürünebilecek kadar ama hafif 

ayak izi kalacak kadar (2-3 mm) bir 

nemde olmalıdır. 

Uygulama: 

Uygulama için 4-5 metrelik anolar dolu-

boş sistemi ile yerleştirilir. Beton döküm 

sonrası mastarlanır ve iyice yerleştirilir. 

Ayak basıldığında 2-3 mm kadar iz 

yapacak seviyede prizlendikten sonra 

BAUPAK YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ 

KUVARS’ın yarısı zemine serpilir. 

Malzemenin betonun nemini alarak koyu 

renk alması beklenir. Malzeme yayılarak 

yerleşmesi sağlanır. Malzemenin diğer 

yarısı ise serpilerek yayılır ve renk 

koyulaşıncaya kadar beklendikten sonra 

yayılarak yerleştirilir. Yüzeyde yürünecek 

mukavemete ulaşınca helikopter vb. 

sistemlerle perdah yapılır. 

Ambalaj: 

25 kg’lık kraft torbalarda toz halinde. 

Tüketim:  

Hafif ve orta yükler için 4-5 kg/m² 
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Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi torba üzerinde 

belirtilmiştir. 

Referans Standartlar: 

 TS EN 1504-2 

Teknik Özellikler: 

Renk: Gri, Yeşil, Kırmızı ve diğer renkler 

Yangına Tepki: A1 

Basma Mukavemeti (28 gün):                    

≥ 70,0 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti: ≥ 10 N/mm²  

Dönen Tekerleğe Karşı Aşınma Direnci:  

≤ 1cm³ 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle toz ve su ilavesi 

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. 

S22: Tozlarını yutmayın. 

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. 

 

 

 

 

 




