
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Çimentolu macun
Ürün tarifi:
0,5 - 10 mm arası katman kalınlıktaki zeminler 
için 20 mm'ye kadar kuvars kumu ekli kalıcı 
ve kendiliğinden seyir eden zemin macunu. 
Çimento şaplar, kalsiyum sülfat şaplar, beton 
ve sıkı yapışan yapıştırıcılı veya macun artıklı 
eski zeminler için uygundur. Normal ve art-
mış yüklenmede oturma ve ticari alanda ME-
GAgrün Daha sağlıklı oturun koleksiyonundan 
zemin kaplamalarını döşenmeleri için yüksek 
emiş kapasiteli pürüzsüz döşeme yüzeylerini 
oluşturmak için. Sadece kapalı alanda. 

EMICODE:
EC1 PLUS

Özellikleri:
• çok iyi seyir
• düz yüzey
• yüksek emiş kapasitesi

Paket boyutu: 
20 kg

Zemin hazırlama: 
DIN 18 365'i dikkate alın. Zemin sabit, taşı-
yabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kı-
sıtlayacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
Zeminlere öncesinden MEGA 235 dispersiyon 
konsantre sürün. Astarın, macunlama öncesi 
iyice kurumasını bekleyin.

İşleme: 
1. 20 kg macunu, yakl. 5 litre su ile karıştırın. 
Soğuk suyu temiz bir kaba koyun ve tozu kuv-
vetli bir şekilde karıştırarak ekleyin ve topak-
sız olana kadar karıştırın. İşleme süresi 20 - 
30 dakika.

2. Macunu zemine dökün ve düzleştirme ma-
lası veya bir kazıyıcı ile düzenli bir şekilde 
dağıtın. Mümkün ise tek bir işlem ile arzu edi-
len katman kalınlığı şeklinde sürün. Sandalye 
tekerleklerine uygunluk için asgari kalınlık 1 
mm'dir. Emiş kapasitesine sahip zeminleri ge-
nel olarak 2 - 3 mm kalınlık ile macunlayın. 
15 °C'nin altında işlemeyin. Düşük sıcaklık ve 
yüksek nem, kurumayı ve döşemeye hazırlığı 
geciktirir.

Teknik veriler
 
Tüketim:
Yakl. 1,5 kg toz, mm katman kalınlığı başı

İşleme zamanı:
20 - 30 dakika*

Üzerinde yürüyebilme:   
yakl. 2 saat sonra*

Döşenebilir:
Yakl. 18 saat sonra* 3 mm katman kalınlığın-
da

*20 °C ve %65 bağıl nemde

Genel notlar

Depolama: 
En az 12 depolanabilir. Serin ve kuru depola-
yın. Dona karşı koruyun.

Bileşim: 
Özel çimentolar, mineralli ilave maddeler, re-
dispersiyonlu polimerler, yüksek performans 
sıvılaştırıcı ve katkı maddeleri

GISCODE: 
ZP 1 – EU-VO 1907/2006 (REACH) uyarınca 
düşük kromlu

Tehlike ve güvenlik notları
Çimento içermektedir. Çocukların erişeme-
yeceği yerde muhafaza edin! Çocukları, taze 
malzemeden/döşeme ham maddesinden 
uzak tutun! Kuru ve serin muhafaza edin. Açıl-
mış ambalajlar derhal hava geçirmez şekilde 
kapatılmalıdır. Nitrile batırılmış pamuk eldi-
venler ve uzun pantolonlar kullanın.  Karıştırır-
ken toz maskesi ve koruyucu gözlük kullanın. 
İşleme/kuruma sırasında ve sonrasında yete-
rince havalandırma sağlayın! Ürünü işlerken 
yeme, içme ve tütün ürünlerini tüketmeyin. 
Ürünün gözleriniz ile temas etmesi durumun-
da derhal bolca su ile gözlerinizi yıkayın ve 
göz doktoruna başvurun. Ürün ile uzun süreli 
cilt ile temastan kaçının. Maruz kalan cilt par-
çalarını derhal iyice su ile temizleyin. Henüz 
taze karıştırılmış ürün, cildin üzerinde ne ka-
dar uzun kalırsa, ciddi cilt hasarları tehlikesi 
de o kadar büyük olur.

Kanalizasyona, akan veya duran sulara veya 
toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin te-
mizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sa-
bun ile. Sertleşmiş, kurumuş halde fizyolojik 
ve ekolojik olarak sakıncasızdır. Sadece 
tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme 
dâhil edin. Malzeme artıkları, kurumuş halde 
şantiye atıkları olarak bertaraf edilebilir. Zemin 
döşeme çalışmaları sonra en iyi oda havası 
kalitesinin şartları,  standartlara uygun döşe-
me koşulları ve iyice kurumuş zeminler, astar-
lar ve macunlardır.

Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon nu-
marasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


