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Teknik Veri Sayfası 
 

Mineralizör TF Premium 

 

Sürüm 1.6 

27/04/2018 tarihli 

Bu sürüm en güncel durumdadır. 

 

 
 

 

 

ProtecD Mineralizör TF Premium mineral alt tabakanın korunması için kullanılan 

bir üründür. Zeminin derinlerine nüfuz eder ve minerallere bağlanır. Kalıcı 
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koruma sağlar ve temizliği kolaylaştırır. Tuğla, fayans, kayrak, taş, alçıtaşı, kireç, 

terakota ve silikon olmayan bileşikler için uygundur.  

 

ProtecD Mineralizör TF Premium bir sıvı silisik asit karışımıdır. İletken olarak su 

kullanır ve kılcal etkiyle taşıyıcı malzeme ile bağlanır Cepheler, duvarlar, 

zeminler, çatılar ve bodrumlar gibi koruyucu işlemin gerekli olduğu her tür 

zeminde kullanılabilir. Minerallerinizi kirliliğe karşı kalıcı olarak korur. 

 

UYGULAMA ALANLARI: 

Aşağıdaki malzemelerin harç ve kaplama işlemleri 

Çatı kiremitleri, terakota, klinker 

Kayrak ve kuvars beton 

Fibro çimento 

YATAY – DİKEY / İÇ – DIŞ ZEMİNLER İÇİN 

 

Beton, doğal ve suni taşlar, harç, kireç sıva ve silikon olmayan contalar için, 

ProtecD Mineralizör F2 Premium'u öneriyoruz çünkü F2 bu tür zeminlere daha iyi 

bağlanır. 

 

 

ÖZELLİKLER: 

 

Minerallere nüfuz eder 

Film oluşturmaz, yüzey nefes almaya devam eder (mikro-gözenekli) 

Ürün sulu fazdadır, yanıcı değildir 

Tehlikeli değildir, %95’ten fazlası doğada kendi kendine yok olur 

Çözücü madde içermez, V.O.C. (uçucu organik bileşen) içermez ve 

Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği 1999/13/EC maddesine göre 

organik bir üründür. 

• Kokusuzdur, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilir 

• İşlem yapılan malzemenin görünümünü veya dokusunu değiştirmez 

• Mineralleri kalıcı olarak korur 

 

 

TEKNİK VERİLER: 

Renk:      beyaz 

Koku:      yok 

Suda çözünürlük 

[hacim/hacim]: 

tamamen 

19 °C’de bulunduğu hâl:  

  

sıvı 

pH değeri :     

  

8,2± 0.5  

Kaynama noktası [°C]:    100 °C  

Yoğunluk:      1.10 Kg/L  
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AMBALAJ BİRİMLERİ: 

Paketler: 5 litre, 10 litre ve 20 litre 

 

 
 

UYGULAMA: 

ProtecD Mineralizör TF Premium kullanıma hazırdır. Seyreltmeyin. 

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. 

Ürünü, fırça veya basınçlı püskürtücü ile uygulayın. 

Alt katman ıslanana kadar püskürtmeye devam edin. 

20 dakika sonra, emici bir bezle fazla suyu (su birikintisini) temizleyin. 

Dikkat: bazı tür betonlarda kalıp yağı kalıntıları bulunabilir. Bu tür kalıntılar, 

Mineralizör TF ile işleme başlanmadan önce dikkatli bir şekilde temizlenmelidir 

 

KULLANIM: 

Aşağıdaki değerler rehber olarak kabul edilmedir: 

Çoğu yüzeyde tek uygulama yeterlidir: m² başına 0,1 ile 0,2 l arası 

 

EKİPMANIN TEMİZLENMESİ: 

Aletleri ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. 

 

DEPOLAMA: 

5 °C'nin üzerinde bir sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın. 

Kullandıktan sonra kapağını kapatın. 

 

KULLANIM SINIRLAMALARI: 

 Herhangi bir boya veya sentetik kaplamayla kaplı su itici malzemeler 

üzerinde kullanmayın. 

Bitkiler, organik maddeler, metaller ve pencereler üzerine püskürtmeyin. 

5° C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın. 

 

TAVSİYELER: 

Tercihen eldiven ve gözlükle çalışın. 

Vernikli yüzeyleri, pencereleri ve metal parçaları koruyun. 

Kazayla sıçrama durumunda hemen su ile yıkayın.  

Yağmurda veya çok sıcak havalarda kullanmayın. 

Başka bir ürün ile seyreltmeyin veya karıştırmayın. 

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. 

Kullanmadan önce etiketi ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. 
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GÜVENLİK: 

Solunum Sisteminin Korunması: Herhangi bir işlem gerekli değil 

El Korunması: Eldiven giyin 

Cilt Korunması: Özel bir giysi veya cilt koruması gerekmez 

Göz Korunması: Koruyucu gözlük takın, göze yanlışlıkla sıçraması 

durumunda su ile iyice durulayın. 

Yutulması Durumunda: Bir doktora danışın, paketin etiketini gösterin. 

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN 

 

Teknik sorularınız için: 

contact@protecd.com 

www.protecd.com 

http://www.protecd.com/

