
CERMIFLOOR QR

Kuvars agregalı yüzey sertleştirici

 ZEMİN GRUBU

• Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme olanağı
• Mekanik yüklere karşı aşınmayı önleme
• Darbelere karşı direnç arttırma
• Yüzey tozumasını geciktirme
• Taşıyıcı betona uygulama kolaylığı

TANIMI
• Orta seviyede yüke ve araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde 
yüzey aşınma direncini arttıran çimento, kuvars agrega ve katkı malzemele-
riyle modifiye edilmiş tek bileşenli, kullanıma hazır beton yüzey sertleştirme 
malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
• Mekanik aşınma dayanımı gerektiren ve tozuma yapmaması istenilen tüm 
zemin kaplamaları üzerine uygulanır.

TEKNİK PERFORMANS*
Aşınma mukavemeti: < 3  cm3/50 cm2 (TS EN 13892-3)
*Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların 28 gün sonraki performans değerleridir. Şantiye ortamı 
farklılığından dolayı değerler değişebilir.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
İç ve dış mekan zeminlerde; - Atölyeler, - Depolar, - Otopark alanları, - Servis 
istasyonları, - Süpermarketler, - Oto yıkama alanları , - Konutlar, - İşyerleri vb.

UYARILAR VE ÖNERİLER
Uygulama sırasında malzeme üzerine kesinlikle su atılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Uygulanacak alanın taşıyıcı betonu en az C25 sınıfında olmalıdır.
• Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya tepsi perdahı ile per-
dahlanmamalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI
• Ürün uygulaması sırasında ortam sıcaklığı +5 °C / +30 °C arasında olmalıdır.
• Donmuş ve don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
• Aşırı ısınmış zeminlerde, çok güneşli ve sert rüzgarlı havalarda kesinlikle 
uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA
• Taşıyıcı beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye kadar beklenmelidir. 
Uygun zaman betonun üzerine çıkıldığında, 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi 
kalacak kadar sertleşmiş olmasıdır.
• Malzeme bütün yüzeye serpme metodu ile dağıtılır. Malzeme yüzeye öbek-
ler halinde bırakılmamalı mümkün olduğu kadar homojen dağılım sağlanma-
lıdır. Ayrıca ürün içindeki agregaların ayrışmaması için uzak mesafelere serpme 
yapılmamalıdır. Bu işlem elle veya özel serpme ekipmanları ile yapılabilir.
• Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk değiştirmesi beklenme-
lidir.
• Homojen şekilde serpilen ve suyu çekerek rengi değişen malzeme tepsi per-
dahı ile sıkıştırılarak beton ile bütünleşmesi sağlanır.
• Daha sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen parlaklık elde edilene kadar 
bu işlem  sürdürülür.

TÜKETİM
• 5 kg/m2

AMBALAJ DETAYI
• 25 kg’lık kraft torbalarda (Palette 48 adet / 1200 kg)

RENK
• Gri, Yeşil, Kırmızı

UYGULAMA ALETLERİ
• Serpme ekipmanları, perdah tepsisi, perdah bıçağı, helikopter.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
• Ürün depolama şartlarına uyulmalı, rutubetli ve su almış depolarda ürünler 
stoklanmamalıdır. Depo ortam sıcaklığı +5 °C üzerinde olmalıdır.
• Depolama için paletler kesinlikle üst üste konulmamalıdır.
• Raf ömrü, ambalajların kapalı ve rutubetsiz ortamlarda korunması koşulu 
ile 1 yıldır. Üretim tarihi ve şarj numarası ambalajların üzerinde belirtilmiştir.
• Kullanılmadığı durumlarda ambalajlar hava ve su almayacak şekilde sıkıca 
kapatılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınılmalıdır. Temas 
eden yerleri bol su ile yıkanmalıdır.
• Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
• Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kulla-
nılmalıdır.
• Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
• Gerekli durumlarda doktora danışılmalıdır.
• R38: Cildi tahriş eder.
• R41: Ciddi göz hasarları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşe-
bilir.
• R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
• S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
• S22: Tozlarını solumayın
• S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının
• S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
• S37/39: Uygun koruyucu eldiven,koruyucu gözlük/maske kullanın
• S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve etiketi gösterin.
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Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.
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