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Uygulama Alanları
Beton, betonarme, tuğla, bims, gazbeton, alçıpan, betopan, OSB, eski yapı ve eserlerin restorasyonu, iç ve 
dış cephe yalıtımları.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru ve temiz olması gerekmektedir. Eğer uygulama yapılacak yüzeyler 
bozuk ise bunların sıva öncesi giderilmesi gerekir.

Sıvanın Hazırlanışı
Bir torba MOMENTUM FN 25'in tamamı karışımın yapılacağı kaba boşaltılır  ve 14,5-15,5 litre su ilave 
edilerek mikserle 6-8 dakika karıştırılır. Karışımlar hazırlanmadan bir torbanın tamamını aynı anda 
karıştırmamız önerilir. Hazırlanan karışım 2 saat içerisinde kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımlar mala
ya da makine ile yüzeye uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı
MOMENTUM FN 25'in uygulamasında ortam sıcaklığı +5 C°'nin üzerinde olmalıdır.

Saklama Koşulları: Kuru ortamda ve su ile temasın olmadan +5 C° ve üzerinde muhafaza edilir.
Raf Ömrü: Kuru ve rutubetsiz ortam 12 ay.

Uygulama
Uygulanacak duvar yüzeyleri temizlenmeli ve yüzeylerde bozukluklar varsa, bu bozukluklar giderilmelidir. 
Bina yüzeyinde düzgün aralıklarla anolar monte edilir. Önceden hazırlanmış olan malzeme, anolar arasına 
çelik mala ile yada sıva makinesi ile doldurulur. Daha sonra anolar arasındaki sıva fazlasıyla mastar ile 
düzeltilerek alınır. Çelik mala ile yüzeye dekoratif tekstürlü yada düz görünüm verilir. Uygulamadan yaklaşık 
48 saat sonra istenirse yüzeye boya işleri yapılır.

2Malzeme Tüketimi: 1 cm kalınlık için 1 m  yüzeyde 4,5-5.0 kg'dır.

TR

Görünüş

Kuru Yoğunluk

Isı İletkenlik

Basınç Dayanımı

Bağ Dayanımı

Su Emme

Buhar Difüzyonu

Yangın Dayanımı

Atmosfer Ortam Dayanımı

Boyaya Hazır Olma Süresi

Uygulama Şekli

Saklama Süresi

Tüketim (1 cm kalınlık için )    

1 Torba =20 kg, (2,0cm Kalınlık için)

Beyaz

450 ± 50 kg/m³

T1, <0,1 W/mK

CSII, > 1.50 N/mm² (2,85)

> 0,30 N/mm²
0.5W1, <0,40 kg/m² min

< 15 µ (5-6)

A1 Sınıf Yanmaz

Dayanıklı

Uygun ortamda 48 saat

Manuel ve makine ile

12 Ay (Uygun ortamda)

4,5-5,0 kg/m²

2,00-2,20 m²

Teknik Özellikler

FN-25

Ekoloj�k ısı yalıtım sıvası

ISO9001-ISO14001

Ambalaj: 20 kg’lık kraft torba Packag�ng: Kraft bags of 20 kg 

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, genleştirilmiş cam kürecik dolgulu, polimer takviyeli özel olarak 
geliştirilmiş iç ve dış cephe ısı yalıtım sıvasıdır. MOMENTUM FN 25 binalarınızda su, ısı, 
ses ve yaygın yalıtımını sağlamak amacı ile su ile karıştırılarak uygulanan ve karışımının 
% 99'i inorganik hammaddelerden oluşan bir karışımdır. Binaların dış ve iç cephelerinde 
uygulandığında %40 -50 ısı tasarrufu sağlar. Binaları yağmur, kar, güneş gibi faktörlere 
karşı korur. Binanızın nefes almasını sağlar. A1 sınıfı yanmaz malzemedir. Nefes alabilen 
malzeme olmasından dolayı binalarda oluşacak nem, küf, mantar, vs. oluşumları 
engelleyerek sağlıklı bir ortam sağlar. Çevre dostu bir üründür. 

FN-25 İÇ CEPHE / DIŞ CEPHE

Ecolog�cal heat �nsulat�on plaster

FN-25 INDOOR / OUTDOOR

Appearance

Dry Density

Thermal Conductivity

Compressive Strength

Bond Strength

Water Absorption

Vapor Diffusion

Fire Resistance

Atmospheric Ambient Stregth

Readiness Time to Paint

Storage Time

Application Type

Consumption (for 1 cm/m²)

1 Bag: 20 kg, (for 2,0 cm Th�ckess)

Technical Specications
White

450 ± 50 kg/m³

T1, <0,1 W/mK

CSII, > 1.50 N/mm² (2,85)

> 0,30 N/mm²
0.5W1, <0,40 kg/m² min

< 15 µ (5-6)

Class A1; Fireproof

Resistant

48 hours at appropriate ambient

12 Month (at appropiate ambient)

Manually or with machine 

4,5-5,0 kg/m²

2,00-2,20 m²

 Özellikleri: 
- A1 sınıf yanmaz malzeme 
- Yüksek ısı yalıtım değeri 
- Hydrophobic 
- Ses tutma özelliği 
- Nem ve küf dayanıklı (nefes alma) 
- Uygulama sırasında ek yer oluşturmaz 
  (Diğer yalıtım ürünlerine kıyasla % 15 olarak daha 
   fazla tasarruf sağlar) 
- Sadece us ile karıp uygulanır. 
- Kolay uygulama, iş tasarrufu (İşi bir kerede 
  bitirme yeteneği,% 100 daha kolay,diğerlerine 
  yöntemlere göre daha hızlı ve işgücünden tasarruf) 
- Çevre dostu 
- İnorganik ve doğal maddelerden oluşur 
- Momentum FN 25 Isı Yalıtımı Sıvası 
  Ömrü = Bina Ömrü 

ECO
LIFE

100% NATURAL
PRODUCT

Product Description: Cement based, expanded glass bead granule lled, polymer reinforced, special 
,exterior and interior thermal insulation plaster. Momentum FN25 thermal insulation plaster is used in 
interior and exterior facades. The expanded glass bead is formed by supporting with aggregate 
hydraulic binder and 99% natural raw materials providing superior performance; It is an ecological 
insulation plaster that provides heat, water, sound and re insulation. Does not form heat bridges. A1 
class non-ammable, breathable material. Due to its low density, it does not put any load on the 
structures. It does not contain carcinogenic substances. Provides sound insulation. It is resistant to 
acid rain, prevents moisture and moisture and prevents mold and fungus formation. It does not 
undergo chemical degradation, it is equivalent to the life of your building. 
Scope Of Application: Concrete, reinforced concrete, brick, pumice, aerated concrete, gypsum board, 
betopan, OSB, restoration of old buildings and works, interior and exterior insulation of buildings. 
Surface Preparation: -The surfaces to be applied must be dry and clean. If the application surfaces are 
damaged, they must be removed before plastering.  -If the application surface is old and painted; 
surface notched and swollen all parts should be removed from the ground. Adhesion enhancer, Gross 
concrete primer should be applied to the surface after cleaning and repair (MOMENTUM CORSE 

2PRIMER-0,250 / m  2 layer)  -If the surface to be applied is old and black plaster; If the oor is swollen 
by checking, or if there is an under plaster space, after removing these, adherence enhancing concrete 

2primer should be applied (MOMENTUM CORSE PRIMER-0,250 / m  2 layers) -If the surface to be 
applied is gross concrete; adherence enhancer must be applied to the surface (MOMENTUM CORSE 

2PRIMER-0,250 /m  2 coats) and then a cement-based adhesive is applied in the form of a thin layer and 
heat insulation plaster should be applied. NOTE: if the application area is very large on the concrete and 
gross concrete surfaces, the use of the net is eliminated. Preparation Of Plaster: One bag of 
Momentum FN 25 (or half of it by adding sufcient amount of water) is poured into the container where 
the mixture will be made and 14,0-15,5 liters of water is added and mixed with the mixer for 6-8 
minutes. It is recommended that we mix all the bags at the same time before the mixtures are prepared. 
The prepared mixture should be used within 2 hours. Prepared mixtures are applied to the surface with 
a trowel or machine. NOTE: If there is a wait, the material should be used after mixing well. NOTE: 
Recommended to apply two layer. Application Temperature: Momentum FN 25 in the application 
environment temperature +5 ºC -35ºC. NOTE: If the temperature is more than 35 degrees, the surface 
to be treated should be diluted and after the rst application, two applications should be done after the 
surface has been diluted. Application: The wall surfaces to be applied should be cleaned and if there 
are defects on the surfaces, these defects should be removed. Anos are mounted at regular intervals on 
the building surface. The previously prepared material is lled with steel trowel or plastering machine 
between the anodes. Then, the plaster is taken to the anolar condition by correcting the plaster with 
excess gauge. With a steel trowel, the surface is given a decorative texture or a smooth appearance. 
Approximately 48 hours after the application, if desired, paint works material. Consumption: 4,5-5,0 kg 

2 2on 1m  surface for 1cm thickness. 1 bag=for 20kg, 2,00-2.20 m  for 2 cm thickness. Storage 
Conditions: +5 ° C and above in dry environment without contact with water.  Packaging: 20 kg kraft 
paper bags. Shelf Life:12 months in dry and moisture free environment.

Benets: 
- Class A1 Fireproof  
- High Termal Insulation Value  
- Hydrophobic  
- Sound Dampening 
- Mold and Mildew Resistant (breathing)  
- No additional space during application (Provides extra 
isolation as 15%, compared to other insulation products)  
- Water Mix Only  
- Easy Application 
- Worker Saving (Ability to nish work at once, 100% easier, 
faster and workforce economy compared to other application systems)  
- Environmentally Friendly  
- It is composed of inorganic and natural material Momentum 
FN 25 Heat Insulation Plaster Life=Building Life  -Silica Free 
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FN-50

Ekoloj�k ısı yalıtım sıvası

ا�����
ّ �� ��ص ���ز �������� و����� �� ا����ج ا���د�ّ ��� ��زل ��ر �

ّ �� �MOMENTUM FN-50 �� ��زل ��اري ����� ������ام � ا��ران ا��ا���� وا��ر���� �� إ���ج ا����ج ا���د � �ً �� ّ� ّ ��� ��ل د�� ���ار ٩٩٪ �� ا��اد ا��م ا������� ا�� ���ن إ�����، وذات ���رو����� وأداء ����� � ��� ���را ��� ��ً ّ � ّ ر��� ������ �� ��اد ذات ���ذ�� و�� ���� ������ل �� ا��ر�� �A1 � ���� ���� �� ا����ءات ���� ������ ّ ���ا �
ً ّ�

ا������� � ���ي �� أ�� ��اد ������ ���� ��� ����ت� ���وم �����ر ا����� و���� ����� ا���� و��� ا���ه �
ً ّّ �� �� ���� ��� ا������� � ���� ��������  و��� ��ة ���ة ا�����ّ

� � �� ّ � ���ت ا������� �� ������ �� ا������، ا���ب، ا������ ا������� و��ق ا�� ا������ � �� ������ ����ة �� � � �
�� � � ����� �� ������ وأ���، �� ا������ �� اأ��� ا �� �ا���� ا�� ���� �� ا��، ����� �� ا��� وا�������ن وا � � �

�وا�������ن �����ام ��اد إ������ّ

� � �� �� � ��� أن ���ن ا���� ا��اد ������ ���� و������ إذا ��� ا���� ا�� ��� ������ �� ����و��، � ���� ا�����  �� � � ��� إزا� ��ه ا���� ��� ا��������

� �� �إ��اد ا��� �� ��� ���ة ��� ذات ١٢ ���� ����ا� P  �� ا�� ا���زل ا���� �� ١٤-١٥ �� �� ا���ه ا������ �� � � �
ً� � ������ام ��ط ��� ������ ��ة ٥-٦ د���� �� ���� ا���� �������� � �� ��� ا��ء �� د��� وا��ة �� �

� ُُ � � � ُ ُ�� � ��� ����� ��ك ��ة ١٠ د���� ������ �� ا������ أن ��ج ��� ��� � ��� ا���� و�� � �����م�  ������ف ��ر �� � ُ ����� أو ا����� �ا����ام ا���� ا��� � ���ن ������ ��� ����� ا���� �� ا���� �����ام ا � � �

��� أن ���ن در�� ا��ارة ا���� ��ق +٥ در�� �������  ،MOMENTUM FN-50����� ��� در�� ��ارة ا�������

� � �� �� ���وط ا������ �� ����� � در�� ��ارة +٥ ����� أو أ�� � ���� ���� ودون أن ��� ا��ء�� �

� �� ��� إزا� ��ه �� ���ا������� ���� ����� أ��� ا��ران ا��ا�� ا������ ����، و� ��ل و��د ���ب �� ا����،  �ّ � �ّ �� � � � �ا����ب� �� ����� �����ت ا�� �� ��� ا��� �� ��ات ������� �� �� ا��اد ا�� � ����� ����� �� � �� � �� �� ������ت ا�� �����ام ���� ا����ذ أو آ� ا��� � �� إزا� ا�� ا����� �� �����ت ا�� �� ���� ا������ � � � � � ��
�� ������س� �� ���� ���� ز��� أو ��دي �� ا���� �����ام ���� ا����ذ� ��� ا����، �� ا���ء �� ا���� ���  �� � � ��

٤٨ ���� �� ا�������

ّ � �� ١ ���� ��� ا���ك ا��اد� ٤٬٥ إ� ٥ ���� ١ �� �

أ���س ��ا�� وزن ٢٠ ���� ا������ وا������� 

ISO9001-ISO14001

Ambalaj: 20 kg’lık kraft torba Packag�ng: Kraft bags of 20 kg 

FN-50 İÇ CEPHE / DIŞ CEPHE

Ecolog�cal heat �nsulat�on plaster

FN-50 INDOOR / OUTDOOR

Uygulama Alanları
Beton, betonarme, tuğla, bims, gazbeton, alçıpan, betopan, OSB, eski yapı ve eserlerin restorasyonu, iç ve 
dış cephe yalıtımları.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru ve temiz olması gerekmektedir. Eğer uygulama yapılacak yüzeyler 
bozuk ise bunların sıva öncesi giderilmesi gerekir.

Sıvanın Hazırlanışı
Bir torba MOMENTUM FN 50'in tamamı karışımın yapılacağı kaba boşaltılır  ve 14,5-15,5 litre su ilave 
edilerek mikserle 6-8 dakika karıştırılır. Karışımlar hazırlanmadan bir torbanın tamamını aynı anda 
karıştırmamız önerilir. Hazırlanan karışım 2 saat içerisinde kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımlar mala   ya 
da makine ile yüzeye uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı
MOMENTUM FN 50 'in uygulamasında ortam sıcaklığı +5 C°'nin üzerinde olmalıdır.

Saklama Koşulları: Kuru ortamda ve su ile temasın olmadan +5 C° ve üzerinde muhafaza edilir.
Raf Ömrü: Kuru ve rutubetsiz ortam 12 ay.

Uygulama
Uygulanacak duvar yüzeyleri temizlenmeli ve yüzeylerde bozukluklar varsa, bu bozukluklar giderilmelidir. 
Bina yüzeyinde düzgün aralıklarla anolar monte edilir. Önceden hazırlanmış olan malzeme, anolar arasına 
çelik mala ile yada sıva makinesi ile doldurulur. Daha sonra anolar arasındaki sıva fazlasıyla mastar ile 
düzeltilerek alınır. Çelik mala ile yüzeye dekoratif tekstürlü yada düz görünüm verilir. Uygulamadan yaklaşık 
48 saat sonra istenirse yüzeye boya işleri yapılır.

2Malzeme Tüketimi: 1 cm kalınlık için 1 m  yüzeyde 4,5-5.0 kg'dır.
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Görünüş

Kuru Yoğunluk

Isı İletkenlik

Basınç Dayanımı

Bağ Dayanımı

Su Emme

Buhar Difüzyonu

Yangın Dayanımı

Atmosfer Ortam Dayanımı

Boyaya Hazır Olma Süresi

Uygulama Şekli

Saklama Süresi

Tüketim (1 cm kalınlık için )    

1 Torba =20 kg, (2,0cm Kalınlık için)

Beyaz

500 ± 50 kg/m³

T1, <0,1 W/mK

CSII, > 1.50 N/mm² (2,85)

> 0,30 N/mm²
0.5W1, <0,40 kg/m² min

< 15 µ (5-6)

A1 Sınıf Yanmaz

Dayanıklı

Uygun ortamda 48 saat

Manuel ve makine ile

12 Ay (Uygun ortamda)

4,5-5,0 kg/m²

2,00-2,20 m²

Teknik Özellikler

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, genleştirilmiş cam kürecik dolgulu, polimer takviyeli özel olarak 
geliştirilmiş iç ve dış cephe ısı yalıtım sıvasıdır. MOMENTUM FN 50 binalarınızda su, ısı, 
ses ve yaygın yalıtımını sağlamak amacı ile su ile karıştırılarak uygulanan ve karışımının 
% 99'i inorganik hammaddelerden oluşan bir karışımdır. Binaların dış ve iç cephelerinde 
uygulandığında %40 -50 ısı tasarrufu sağlar. Binaları yağmur, kar, güneş gibi faktörlere 
karşı korur. Binanızın nefes almasını sağlar. A1 sınıfı yanmaz malzemedir. Nefes alabilen 
malzeme olmasından dolayı binalarda oluşacak nem, küf, mantar, vs. oluşumları 
engelleyerek sağlıklı bir ortam sağlar. Çevre dostu bir üründür. 

 Özellikleri: 
- A1 sınıf yanmaz malzeme 
- Yüksek ısı yalıtım değeri 
- Hydrophobic 
- Ses tutma özelliği 
- Nem ve küf dayanıklı (nefes alma) 
- Uygulama sırasında ek yer oluşturmaz 
  (Diğer yalıtım ürünlerine kıyasla% 15 olarak daha 
   fazla tasarruf sağlar) 
- Sadece us ile karıp uygulanır. 
- Kolay uygulama, iş tasarrufu (İşi bir kerede 
  bitirme yeteneği,% 100 daha kolay,diğerlerine 
  yöntemlere göre daha hızlı ve işgücünden tasarruf) 
- Çevre dostu 
- İnorganik ve doğal maddelerden oluşur 
- Momentum FN 50 Isı Yalıtımı Sıvası 
  Ömrü = Bina Ömrü 

ECO
LIFE

100% NATURAL
PRODUCT

Appearance

Dry Density

Thermal Conductivity

Compressive Strength

Bond Strength

Water Absorption

Vapor Diffusion

Fire Resistance

Atmospheric Ambient Stregth

Readiness Time to Paint

Storage Time

Application Type

Consumption (for 1 cm/m²)

1 Bag: 20 kg, (for 2,0 cm Th�ckess)

Technical Specications
White

500 ± 50 kg/m³

T1, <0,1 W/mK

CSII, > 1.50 N/mm² (2,85)

> 0,30 N/mm²
0.5W1, <0,40 kg/m² min

< 15 µ (5-6)

Class A1; Fireproof

Resistant

48 hours at appropriate ambient

12 Month (at appropiate ambient)

Manually or with machine 

4,5-5,0 kg/m²

2,00-2,20 m²

Product Description: Cement based, expanded glass bead granule lled, polymer reinforced, special 
,exterior and interior thermal insulation plaster. Momentum FN 50 thermal insulation plaster is used in 
interior and exterior facades. The expanded glass bead is formed by supporting with aggregate 
hydraulic binder and 99% natural raw materials providing superior performance; It is an ecological 
insulation plaster that provides heat, water, sound and re insulation. Does not form heat bridges. A1 
class non-ammable, breathable material. Due to its low density, it does not put any load on the 
structures. It does not contain carcinogenic substances. Provides sound insulation. It is resistant to 
acid rain, prevents moisture and moisture and prevents mold and fungus formation. It does not 
undergo chemical degradation, it is equivalent to the life of your building. 
Scope Of Application: Concrete, reinforced concrete, brick, pumice, aerated concrete, gypsum board, 
betopan, OSB, restoration of old buildings and works, interior and exterior insulation of buildings. 
Surface Preparation: -The surfaces to be applied must be dry and clean. If the application surfaces are 
damaged, they must be removed before plastering.  -If the application surface is old and painted; 
surface notched and swollen all parts should be removed from the ground. Adhesion enhancer, Gross 
concrete primer should be applied to the surface after cleaning and repair (MOMENTUM CORSE 

2PRIMER-0,250 / m  2 layer)  -If the surface to be applied is old and black plaster; If the oor is swollen 
by checking, or if there is an under plaster space, after removing these, adherence enhancing concrete 

2primer should be applied (MOMENTUM CORSE PRIMER-0,250 / m  2 layers) -If the surface to be 
applied is gross concrete; adherence enhancer must be applied to the surface (MOMENTUM CORSE 

2PRIMER-0,250 /m  2 coats) and then a cement-based adhesive is applied in the form of a thin layer and 
heat insulation plaster should be applied. NOTE: if the application area is very large on the concrete and 
gross concrete surfaces, the use of the net is eliminated. Preparation Of Plaster: One bag of 
Momentum FN 50 (or half of it by adding sufcient amount of water) is poured into the container where 
the mixture will be made and 14,0-15,5 liters of water is added and mixed with the mixer for 6-8 
minutes. It is recommended that we mix all the bags at the same time before the mixtures are prepared. 
The prepared mixture should be used within 2 hours. Prepared mixtures are applied to the surface with 
a trowel or machine. NOTE: If there is a wait, the material should be used after mixing well. NOTE: 
Recommended to apply two layer. Application Temperature: Momentum FN 50 in the application 
environment temperature +5 ºC -35ºC. NOTE: if the temperature is more than 35 degrees, the surface 
to be treated should be diluted and after the rst application, two applications should be done after the 
surface has been diluted. Application: The wall surfaces to be applied should be cleaned and if there 
are defects on the surfaces, these defects should be removed. Anos are mounted at regular intervals on 
the building surface. The previously prepared material is lled with steel trowel or plastering machine 
between the anodes. Then, the plaster is taken to the anolar condition by correcting the plaster with 
excess gauge. With a steel trowel, the surface is given a decorative texture or a smooth appearance. 
Approximately 48 hours after the application, if desired, paint works material. Consumption: 4,5-5,0 kg 

2 2on 1 m  surface for 1 cm thickness. 1 bag=for 20kg, 2,00-2.20 m  for 2 cm thickness. Storage 
Conditions: +5 ° C and above in dry environment without contact with water.  Packaging: 20 kg kraft 
paper bags.  Shelf Life:12 months in dry and moisture free environment.

Benets: 
- Class A1 Fireproof  
- High Termal Insulation Value  
- Hydrophobic  
- Sound Dampening 
- Mold and Mildew Resistant (breathing)  
- No additional space during application (Provides extra 
isolation as 15%, compared to other insulation products)  
- Water Mix Only  
- Easy Application 
- Worker Saving (Ability to nish work at once, 100% easier, 
faster and workforce economy compared to other application systems)  
- Environmentally Friendly  
- It is composed of inorganic and natural material Momentum 
FN 50 Heat Insulation Plaster Life=Building Life - Silica Free 
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Ç�mento esaslı elast�k su yalıtım harcı
Two component cement based elast�c waterproofing mater�al

Tanım: İki bileşenli, çimento esaslı, yüksek elastikiyetli, polimer dispersiyon su yalıtımı malzemesidir.
Uygulama Alanları: HiTech WP-UE su yalıtımı amacıyla, -Su depolarında, atık su, deniz suyu ve akvaryum 
havuzlarında -Balkonlarda, plaza çatılarında, UV koruma  katmanları ile -Seramik altında (duşlar, sıhhi tesisat 
odaları, mutfaklar, havuzlar, vb.) -Banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde -Bütün betonarme yapılarda pozitif 
taraftan uygulanır.

2 2Saryat: Islak hacimlerde ve perde duvarlarda : 3,0 kg/m  Su deposu, havuz ve teraslarda: 3,-4,0 kg/m
Ambalaj: 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)
Depolama: Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, 
toz bileşen nemden korunmalıdır.

Descrıptıon: HiTech WP-UE is an economic cementitious, polymer dispersion based, highly exible protective coating and 
waterproof barrier.
Areas Of Application: HiTech WP-UE  can be used to waterproof, -Water tanks, wastewater, sea water and marine aquarium 
tanks, -Balconies, plaza decks, in combination with UV protection,  -Underneath tile mortars (showers, sanitary rooms, 
kitchens, pools, etc.), -Wet areas such as baths, toilets, kitchens and  laundries,   
-Any concrete structures and can be applied above or below grade.

2 2Consumption: Wet rooms: 3 kg/m  in two layers Water tanks, pools and terraces: 3-4,0 kg/m  in two layers
Packaging: 30 kg. set. (20 kg. powder + 10 kg. liquid component.)
Storage: Unopened original packages can be kept for 12 mounths in a dry condition.

Teknik Özellikler
Aşağıdaki bilgiler laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler sonucu 
bulunmuştur. Uygulamada, hava koşulları, sıcaklık ve nem gibi, yüzeyin 
gözenekliliği gibi özellikler bu değerleri etkileyebilir. 

çimento, polimer dispersiyon 

20 kg (toz) / 10 kg (sıvı) 

1,80- 1,90 g/cm3 (TS EN 1015-6) 

~ 60 dakika 

+5ºC ila +30ºC 

~1,0 N/mm2 (TS EN 1542) 

5 bar 0 mm (pozitif taraftan) (TS EN 12390-8) 

%37 (ASTM D 412-98a) 

1,41 mm (ASTM C 836:95) 

6 saat sonra 

1 gün sonra 

7 gün sonra

Esası

Karıştırma Oranı

Taze Harç Yoğunluğu

İşleme Süresi

Uygulama/yüzey Sıcaklığı

Yapışma Dayanımı

Su Geçirimsizlik 

Kopmada Uzama

Çatlak Köprüleme

Yağmura Dayanım

Üzerine Basılabilme

Basınçlı Suya Dayanım

Technical Specications
All data are averages of several tests under laboratory conditions. 
In practise, climatic variations such as temperature, humidity, 
and porosity of substrate may affect these values. 

20 kg (powder)/10 kg (liquid) 

approx. 1,0 N/mm² 

1,14 mm (ASTM C 836:95) 

6,0 N/mm² (ASTM D 412-98a)

37% (ASTM D 412-98a) 

Nil at 5 bar (BS EN 12390) 

2000

Mixing ratio

Adhesion strength

Crack bridging

Tensile strength

 Elongation

Water permeability

Water vapor diffusion µ-value

EN

TR

H� Tech WP 2K-100
Ç�mento esaslı yarı esnek su yalıtım harcı
Two component cement based sem�-elast�c waterproofing mater�al

H� Tech WP-UE

Basis

Color

Density

Pot life

Application/surface temperature

Flexural strength

Compressive strength 

Adhesion strength 

Elasticity modulus 

Water tight up to

Cement based slurry 

Grey  or  white

1,8 kg/liter 

30 minutes after mixing 

+8°C - 30°C 

80 kg/cm² 

250 kg/cm² 
2 > 1 N/mm

30.000 kg/cm² (x10 more elastic than the concrete.) 

With 4 kg/m² consumption constituting 

2mm thickness up to 20m water column

Technical Specications

Renk

Yoğunluk

İşleme süresi

Uygulama/yüzey sıcaklığı

Eğilme mukavemeti

Basınç mukavemeti

Yapışma mukavemeti 

Elastikiyet modülü

Kopmada uzama

Su geçirimsizlik

Gri veya beyaz 

1,8 kg/l (TS EN 1015-6) 

Karışımdan sonra ortalama 30 dakika içinde 

+8°C ila 30°C 

80 kg/cm² 

250 kg/cm² 
2 > 1 N/mm

30.000 kg/cm² (Betona göre yaklaşık 10 kat daha elastik) 

% 15 

4 kg/m² saryatla ve 2mm kalınlıkta 20 m’de geçirimsizdir.

Teknik Özellikler

Tanım: Hi Tech WP-2K100 iki bileşenli (toz ve sıvı olmak üzere), karıştırıldığında kullanıma hazır, çimento esaslı, 
negatif ve pozitif yönden (sürülerek) uygulanabilen yarı esnek su yalıtımı malzemesidir.
Uygulama Alanları: -Su depolarında (suya herhangi bir toksik etkisi yoktur) -Yüzme havuzlarında -Küçük teraslar 
ve balkonlarda -Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşırlık gibi ıslak hacimlerde -Bina cephelerinde, içten ve dıştan 
bodrumlarda -İstinat duvarlarında -Yeni yapılarda ve tadilat uygulamalarında temel duvarlarında -Temel ve 
bodrum katların su yalıtımı için kullanılır.

2 2Saryat: Islak hacimlerde ve perde duvarlarda: 3,0 kg/m  Su deposu, havuz ve teraslarda: 3,5-4,0 kg/m
Ambalaj: 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)
Depolama: Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, 
toz bileşen nemden korunmalıdır.

Description: Semi-elastic, cement based waterproong slurry which is effective to both negative and positive water pressure. 

Areas Of Application: HI-TECH  WP-2K100 can be used to waterproof -Water tanks (suitable for potable water tanks, no toxic 

effect.) -Pools -Terraces and balconies -Wet areas such as baths, toilets, kitchens and laundries 

-Concrete faces of buildings -Basements from both negative and positive sides -Retaining walls.
2 2Consumption: Wet rooms: 3 kg/m  in two layers Water tanks, pools and terraces: 3,5-4,0 kg/m  in two layers

Packaging: 25 kg. set. (20 kg. powder + 5 kg. liquid component.)

Storage: The product can be kept for 12 months in a dry condition

TR TR
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 Tanımı: HiTech  WP-PT9200 UV havadaki nem ile kürlenen, tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı, UV 
dayanımlı, sıvı su yalıtımı malzemesidir.
Uygulama Alanları:-Çatılar ve otopark üzerinde, -Verandalar ve balkonlarda, -Banyolarda, -Haf çatılarda, -Asfalt 
membranlarda, -EPDM membranlarda, -Köprü platformlarında, kullanılır.
Özellikler/Avantajlar: -Kuruduğunda bir çok farklı yüzeye mükemmel aderans sağlayan bir lm tabakası 
oluşturur. -Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. -Ürün tamamiyle saf elastomerik 
hidrofobik  poliüretan reçine ve özel inorganik katkı maddeleri içerir. -Mekanik, kimyasal, ısı ve doğal unsurlara 
karşı mükemmel dayanım sağlar. -Uygulaması kolaydır.
Malzemenin Uygulanması/Saryat: Püskürtme yöntemi, fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 1,5-1,8 kg/m² 
saryatla uygulanır. Katlar arasında 48 saatten fazla beklemeyiniz. Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılırken 
malzeme uygun inceltici madde ile inceltilmelidir.
Ambalaj: 25 kg metal kova.
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

TR
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Description: HI-TECH WP-PT9200 UV is a one component, low viscosity, polyurethane uid water proong material which cures 
with the humidity in the atmosphere. Areas Of Application: HI-TECH WP-PT9200 UV can be used to waterproof; -Rooftops and 
car parks, -Verandas and balconies, -Bathrooms, -Light roong made of metal or brous cement, -Asphalt membranes, -EPDM 
membranes, -Bridge platforms. Properties/Advantages: The product produces an elastic strong lm with excellent adhesion to 

2different surfaces. Apply with brush, roller or airless spray in two coats with minimum total consumption of 1,5-1,8 kg/m  . The 
product is based on pure elastomeric hydrophobic polyurethane resin plus special inorganic llers, which result in excellent 
mechanical, chemical, thermal and natural element resistance properties. UV resistant. Material Application: Apply the material 
with roller or brush in two coats with a total consumption of 1,5-1,8 kg/m². Do not leave more than 48 hours between coats. 
Packaging: 25 kg metal bucket. Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and 
at temperatures of 5ºC-25ºC. Once a can has been opened, use as soon as possible.

 H� Tech WP-MS 9400 UV 
Yüksek elast�k�yetl� - pol�üretan esaslı - uv dayanımlı su yalıtımı malzemes� 
H�gh elast�c�ty - polyurethane based - uv res�stant waterproofing mater�al 

Chemical base

Density

Viscosity

Shore-A Hardness

Elongation at break

Resistance to temperature

Tensile strength at break

Weathering test

polyurethane based resin 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 at 20ºC 

70 (DIN 53505) 

min. 500% at 23ºC 

-30ºC to +60ºC 

>4 N/mm² at 23ºC (ASTM D412 / DIN 52455) 

2000 hours (ASTM G53)

Technical Specications

poliüretan esaslı reçine 

gri, beyaz, kırmızı 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 (20ºC) 

70 (DIN 53505) 

min. %500 (23ºC) 

-30ºC ila +60ºC 

>4 N/mm² (23ºC) (ASTM D412 / DIN 52455) 

2000 saat (ASTM G53)

Esası

Renk

Yoğunluk

Viskozite 

Shore-A Sertliği 

Kopmada uzama

Isı dayanımı

Kopmada çekme gerilmesi

Yıpranma deneyi

Teknik Özellikler

H� Tech WP-PT 9200 UV
Yüksek elast�k�yetl� - pol�üretan esaslı - uv dayanımlı su yalıtımı malzemes�
H�gh elast�c�ty - polyurethane based - uv res�stant waterproofing mater�al

Tanımı: Tek bileşenli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip, şeffaf ıslak görünümlü, yüzeyde tozumazlık ve yüksek 
mekanik mukavemet sağlayan akrilik poliüretan beton koruma sistem ürünüdür. 
Uygulama Alanları:  * Kılcal rötre çatlakları bulunan beton yüzeylerde  * Fabrikaların üretim alanlarında 
* Dış saha betonlarında  * Kapalı ve açık otopark alanlarında  * Beton yüzey oluşturulmuş tüm alanlarda 
* Çimento esaslı tüm yüzey kaplamalarının korunması ve kullanım ömrünün artırılmasında. 
Yüzey Hazırlığı: Mümkünse yüzey "jet water" uygulaması ile temizlenmelidir. Yağ, kir, paran artıkları, vb. 
maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çimento artıkları, gevşek parçalar, küf, vb. maddelerden 
arındırılmalıdır. Uygulamadan önce yüzey tamiratları yapılmalıdır. Beton yüzeyler aşağıdaki standartlara sahip 
olmalıdır.
Beton yüzey durumu(standart): •Sertlik:R28=15 Mpa  •Nem:W<10% •Sıcaklık: 5-35ºC •Bağıl nem: < 85% 
Malzemenin Uygulanması/Saryat: Püskürtme yöntemi, fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 0,100-0,150 
kg/m² saryatla uygulanır. Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz.(2 saat sonra 2 kat uygulanabilir) 
Ambalaj: 5kg -10kg - 15 kg metal kova 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

Description: It is a single component, high penetration property, transparent wet appearance, acrylic polyurethane concrete 
protection system product providing dust-free surface and high mechanical strength. 
Areas Of Application: * On concrete surfaces with capillary shrinkage cracks   * Production areas of factories 
* Outside concrete  * Indoor and outdoor parking areas  * Concrete surface is created in all areas 
* To protect all cement based surface coatings and increase their service life. 
Surface Preparation: Clean the surface using jet water, if possible. Remove oil, grease and wax contaminants. Cement laitance, 
loose particles, mould release agents, curing membranes must be removed. Fill surface irregularities with the necessary 
product. Concrete substrates must have minumum standards as follows.
Concrete substrate conditions (standard): Hardness: R28=15 Mpa, Humidity: W<10%, 
Temperature: 5ºC-35ºC, Relative humidity: < 85% 
Packaging: 5kg - 10kg - 15 kg bucket.
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened 
pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible. 
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Technical Specications

Basis 

Color 

Density

Hardness   

Acrylic polyurethane based resin

Transparent / glossy

1.0-1,10g / cm³Shore-A

70 (DIN 53505)   

Teknik Özellikler

Akrilik poliüretan esaslı reçine

Şeffaf /parlak

1,0-1,10g/cm³   

Esası 

Renk 

Yoğunluk 
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H� Tech WP-PP 650
Pol�üretan esaslı �k� komponentl� havuz boyası
Polyurethane based, two components pool pa�nt
TR

EN

Tanımı: HiTech  WP-PP650 çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su 
basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise 
HiTech WP- PP650 kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. 
Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve 
klora karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece 
kolay ve ekonomiktir.
Kullanım Alanları: Beton,sıva ve şap üzerinde,havuzlarda,su tanklarında,su depolarında,metal tanklarda,su 
sarnıçlarında, süs havuzlarında, göletlerde,su kanallarında, arıtma-denge depolarında. UYARI: Uygulama 
sırasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.
Havuz Doldurulması: Uygulama sonrası havuz su ile doldurulmadan önce 10gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.
Saryat: Yüzeye bağlı olarak yaklaşık 1kg/m² ( 2 kat uygulama )
Ambalaj: 28 kg set ( A Komponent: 24 kg teneke kutu (Boya) + B komponent: 4 kg teneke kutu(sertleştirici)
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Description: HiTech  WP-PP650 is the swimming pool paint based on polyurethane resin, consisting of two components, blue in 
color. It is not affected by the water and the water pressure. HiTech WP-PP650 is very ideal to use in swimming pools and 
decorative pools particularly in the cases where the ceramic covering is unable to apply. It gives a homogeneous blue 
appearance on the surface. It is elastic thus shows no crack, it is not affected by the UV lights and the swimming pool 
chemicals, the product has high resistance against alkali and chloride. It shows no color pale, no effect under water, no 
abrasion. The workmanship is very easy and economic Usıng Areas: Concrete, plaster and alum. Swimming pools, water tanks, 
water storages. Metal tanks and water barrels  Decorative pools, small lakes, barrages, water canals. Purication sites and 
balance warehouses. NOTE: During and after the application surfaces should be protected from rain, water, mechanical loads 
and impacts for 24 hours. Pool Filling: After application, the pool should be left to cure for 10 days before it is lled with water.
Consumption: Depending on the surface approx. 1 kg / m² (2 coats application) Packaging: 28 kg set (A Component: 24 kg 
can (Paint) + B component: 4 kg can (hardener) Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in 
dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. Once a can has been opened, use as soon as possible.

Technical Specications

Chemical base

Density

Viscosity

Shore-A Hardness

Elongation at break

Resistance to temperature

Tensile strength at break

Weathering test

polyurethane based resin 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 at 20ºC 

70 (DIN 53505) 

min. 500% at 23ºC 

-30ºC to +60ºC 

>4 N/mm² at 23ºC (ASTM D412 / DIN 52455) 

2000 hours (ASTM G53)

Teknik Özellikler
poliüretan esaslı reçine 

gri, beyaz, kırmızı 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 (20ºC) 

70 (DIN 53505) 

min. %500 (23ºC) 

-30ºC ila +60ºC 

>4 N/mm² (23ºC) (ASTM D412 / DIN 52455) 

2000 saat (ASTM G53)

Esası

Renk

Yoğunluk

Viskozite 

Shore-A Sertliği 

Kopmada uzama

Isı dayanımı

Kopmada çekme gerilmesi

Yıpranma deneyi

H� Tech WP-HYBRID
Yen� nes�l yalıtım ve zem�n kaplaması
New generat�on water proofing and �oor coat�ng

Tanımı: Geliştirilmiş yeni nesil yalıtım ve zemin kaplamasıdır. Özelliklerinden dolayı birçok yalıtım ve zemin 
kaplamasının yerine tek başına kullanılır. Renkli oluşu, işçiliğin kolay ve pratik oluşu, kuru ve haf nemli 
yüzeylerde uygulanabilmesi, UV ve güneşten, insan ve araç trağinden etkilenmemesi; En önemlisi ise çabuk ve 
hızlı kurumasından dolayı son derece kullanıma elverişli bir üründür. 
Kullanım Alanları: -Teras ve çatı yalıtımında, -Süs havuzlarında, -Islak hacim, banyo ve balkonlarda, -Yürüme 
yollarında, park ve bahçe zeminlerinde, -Otopark zeminlerinde, asfalt yollarda, -Fabrika ve depo zeminlerinde,       
-Gölet ve sarnıçlarda, -Eski veya sorunlu yalıtımların üzerlerinde (membran, shingle, zift, asfalt vb)
Özellikleri / Avantajları: Ayrıca koruyucu şap ve beton gerektirmez. Çabuk kurur. Kopmaz, çatlamaz, kabarıp 
yüzeyden kalkmaz.   Saryatı: 1,8-2 kg/m² (2 kat uygulama)    Ambalaj: Çift bileşenli PE kova takım halinde 6 
kg sıvı bileşen (üst bölme) ve 15 kg toz bileşen (alt bölme)Toplam = 21     Depolama: Kuru ortamda, açılmamış 
orijinal paketlerinde 9 ay saklanabilir.

Description: Developed new generation insulation and oor covering. Due to its properties it is used alone instead of many 

insulation and oor coatings. Color formation, easy and practical workmanship, application on dry and slightly damp surfaces, 

UV and sunlight, human and vehicle trafc; Most importantly, it is very easy to use because of its quick and fast drying.

Usage Areas: -Terrace and roof insulation, -Ornamental pools, -Wet room, bathroom and balconies, -Walkways, parking and 

garden oors, -Parking Area's oors, asphalt roads, -Factory and warehouse oors, -Pond and cisterns, 

Old or problematic insulations on them (the membrane, shingles, tar, asphalt, etc.)   Features / Benets: It does not require 

additional protective screed or concrete application. Quick – drying. Non-cracking, the product will not be removed from the 

surface. Consumption: 1,8-2 kg / m² for two or three oors. Packaging: Total net 21 kg plastic buckets (6 kg liquid part + 15 

kg powder lower part). Storage: In dry environment, it can be stored for 9 months in unopened original packages.
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Tanımı: Tek bileşenli çimento esaslı süper kristalize su yalıtım ürünüdür. Beton yüzeylere hem negatif hem de 
pozitif taraftan uygulanarak derinlemesine yalıtım sağlar uygulandığı yüzeyde içerisindeki süper jeller sayesinde 
kireç partikülleriyle tepkimeye girerek kristaller üretir ve betonun yapısına derinlemesine işler. Yeni beton 
yüzeylere uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyde hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır. 
Su yalıtımının yanı sıra betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karşı korur.
Kullanım Alanları: Yatay, düşey zemin ve duvarların içten yada dıştan su yalıtımında, Su deposu, atık su ve diğer 
su depolarında, Deniz suyuna maruz kalan beton yüzeylerde, Bodrum kat ve toprak altı temel yalıtımlarında, 
Temel perde duvarlarının içten yada dıştan yalıtımında, Sulama kanalları ve tünel yada baraj yapılarında. UYARI: 
Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.
Saryat: 2-3 kg/m² ( 3 kat uygulama )    Ambalaj: 20 kg kraft torba
Depolama: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay.

Description: HiTech WP-CS750  is a cementitious, one component crystallized waterproong product. When applied on 
concrete surface on positive or negative sides the product provides waterproong in depth by penetrating into concrete. The 
product provides high mechanical and chemical resistance on the applied surfaces. Chemical materials in its structure penetrate 
into concrete in depth by reacting with moisture and free lime present in the structure of concrete and form insoluble crystals 
inside capillary spaces and pores. It can be applied on new concrete surfaces. It decreases the duration of hydration and 
reduces shrinkage crack formation on applied surfaces. Protects concrete against corrosion and dilute chemicals.  HiTech WP-
AS700 fast setting mortar can be used in conjunction with the HiTech WP-CS750  system to plug active water leaks in concrete 
and masonry. Using Areas: Internal and external waterproong of horizontal and vertical surfaces. Water tanks, waste water 
and other reservoirs, On concrete surfaces exposed to see water. Basement and foundation waterproong. Internal and external 
insulation of enceinte walls. Canals, Tunnels, Bridge decks NOTE: During and after the application surfaces should be protected 

2from rain, water, mechanical loads and impacts for 24 hours. Consumption: 2 – 3 kg/m  (at 3 layers)       Package: 20 kg craft 
bag. Storage: 24 months from date of production if stored properly in unopened and undamaged original sealed containers at 
temperatures between +5°C to +35°C at dry conditions. Protect from excessive temperature and frost.
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Tanımı: Tek komponentli, akrilik esaslı, sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi.
Uygulama Alanları: Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış cephelerin 
pozitif yönden suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren 
akrilik esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, 
teras ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler 
üzerine uygulanabilir.
Ürün Özellikleri: -Kullanıma hazırdır. -Solvent içermez. -UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı. -Daimi 
elastiktir. -Yaşlanmadan etkilenmez. -Kolay ve hızlı uygulama. -Nefes alır. -Üzeri boyanabilir.

2Saryat: 1 mm kalınlık için 1,0-1,5 kg/m .
Ambalaj: 15 L - 19,5 kg plastik kova
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Description: One component, acrylic based, synthetic coating and insulation material
Scope Of Application: It is an acrylic based single component riding waterproong material containing elastomeric resin which 
is used to create an elastic insulation layer in waterproong of the inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the 
buildings which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, multi-point sloping 
gutters, terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, wood, metal and eternite surfaces.
Product Features: -Operation is ready. -Solvent free. -Resistant to UV rays and weather conditions. -It is permanently elastic. -It 
is not affected by aging. -Easy and fast application. -Breathes. -Can be painted

2Consumption: 1-1,5 kg / m  for 1 thickness.
Packaging: 15 L - 19,5 kg plastic bucket
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.

TR

EN

Teknik Özellikler
Yoğunluk

Isı dayanımı

Uygulama sıcaklığı

Çekme Mukavemeti

Esneklik

Yüzey kuruma süresi

Renk

3
1,30 g/cm

-25°C 'den +70°C

+5°C ve kuru havalarda
2

20 kg/cm

% 200-300

Yüzey kuruma süresi : 4-5 saat (normal iklim şartlarında)

Beyaz ve renkli

Technical Specications

Density

Heat resistance

Application temperature

Tensile Strength

Flexibility

Surface drying time

Color

3
1.30 g / cm

-25 ° C to + 70 ° C

+ 5 ° C and dry weather
220 kg / cm

% 200-300

4-5 hours (under normal climatic conditions)

White and colored

H� Tech WP-STOP WATER
Su yalıtım kaplaması
Water proofing coat�ng

H� Tech WP-CS 750
Kr�stal�ze sızdırmaz su yalıtım malzemes�
Crystall�zed waterproofing mortar

Technical Specications
Composition

Density (Mixture)

Application Temperature

Color

Texture

Particle Size

Relative Bulk Density

pH (When Mixed)

Pressure Resistance

Setting Time: -Initial

HiTech WP-CS750  is composed of specially 
selected cements, polymers, silica sand and 
reactive llers supplied in powder form.  

1,8 ± 0,1 gr/ml 

+5°C - + 35°C: 

Gray 

Powder 

100-400 Microns 

Approx 1.3 

12-13 
2

10 N/mm  (28 days) 

Min 10 hours - Final: Max 16 hours

Teknik Özellikler

Karışım

Yoğunluk (Karışım)

Uygulama Sıcaklığı

Renk

Doku

Tane büyüklüğü

Basınç Daynımı

Ayarlanma zamanı

HiTech WP-CS750, özel olarak seçilmiş çimentolar, 
polimerler, silis kumu ve toz halinde temin edilen 
reaktif dolgu maddelerinden oluşur.

1,8 ± 0,1 gr/ml

+5 ºC ,+35ºC

Gri

Toz

100-400 mikron
2

10N/mm  (28 gün)

ilk min.10 saat , Final:max.16saat

Polimer modiyeli katkılar, özel çimento ve akrilik dispersiyon, çift komp. 

· Su aktarım hızı (kg/ m . h ) 

· Su buharı geçirgenliği (m)

· Çekip koparma deneyi yoluyla

· Yapışma dayanımı

· Yoğunluk B Komp. (25°C, g/mL) 

· pH (25°C) B · Komp.

· Karışım Ömrü (23°C, %50 Bağıl Nem dk) 

*Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltmakta,düşük sıcaklıklar uzatmaktadır.

· Servis Sıcaklığı

*Düşük sıcaklıklar süreyi azaltır. 

Teknik Özellikler
 

≤ 0.1, SINIF W3 

5 ≤ sD ≤ 50, SINIF II 
2 

≥ 1,0 N/mm
2 

≥ 2,0 N/mm

1.00 ± 0.10 

7.0 – 9.0 

30-40 

(-30) – (+ 80)

Technical Specications
Polymer modied additives, special cement and acrylic dispersion, 2 parts.

· Water Transmission Rate (kg/ m². h ) 

· Permeability to water vapour (m) 

· Adhesion strength by pull-off test

· Adhesion strength 

· Density B Comp. (25°C, g/mL) 

· pH B Comp. (25°C)

· Pot life (23°C, 50% RH)

*High temperatures shorten time

· Service Temperature

*Low temperatures reduce time

≤ 0.1, CLASS W3

5≤ sD ≤ 50, CLASS II

≥ 1,0 N/mm2

≥ 2,0 N/mm2

1.00 ± 0.10

7.0 - 9.0

30 - 40 min.

(-30) - (+ 80) °C
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Tanımı: Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik ve su geçirimsizlik performansını artırıcı 
sentetik kauçuk esaslı, sıvı katkıdır.                                                                                                                     
Kullanım Alanları: - Her türlü çimento harçlarında, - Sıvalarda ve şaplarda,  - Fayans, seramik yapıştırıcılarının 
harcında, - Tamir harçlarında, soğuk derzlerde, - Beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde,  - Sıva öncesi 
serpme uygulamalarında,  - Sürme yalıtım uygulamalarından önce astar olarak kullanılmasında
Uygulama Bilgileri/Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır. Nemlendir- me işlemi yüzey 
tam doyana kadar yapılmalıdır. Bütün yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, 
boya, çimento şerbeti, pas ve tuz kusması gibi aderan azaltacak tabakalar uygulamadan önce temizlenmelidir

2Aderans için: yüzeye inceltilmeden 150-200ml/m  olacak şekilde fırçayla sürülür. Sürüldükten hemen sonra 
yaşken en geç 30-40 dakika içerisinde harç ya da yapıştırma işlemi üzerine yapılır.
Saryat: Aderans için Min 25 m² /1 Bidon, Harç katkılarında Min 5 m³/1 Bidon (30 kg bidon)
Ambalaj: 10 kg - 30kg  plastik bidon 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Description: It is a synthetic rubber based, liquid additive that improves the processability and water impermeability 
performance of materials such as cement based mortar, plaster and screed. 
Usage Areas: - In all kinds of cement mortars, - In plasters and screeds, - Tiles, ceramic  - Repair mortars, cold joints, - In 
places where concrete repairs are required, - In pre-plastering applications,  - To be used as a primer before waterproog 
insulation applications.
Application Information: Surface Preparation : The application surfaces should be humid. The moisturizing process should be 
done until the surface is full. All surfaces must be clean and all impurities that affect the adhesion like dirt, oil, sludge, rust, etc. 
should be removed. 
For Adherence: It  is applied to the surface with 150-200 mL/m² brush without thinning. It is applied on the mortar or bonding 
process within 30-40 minutes at the latest immediately after application.
Consumption: Min 25 m² / 1 Drum for adherence, Min 5 m³/1 Drum for mortar additives. (30 kg can)
Packaging: 10 kg - 30 kg plastic cans,
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.
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Tanımı: Uygulandığı dış cephelerdeki emici yüzeylerde lm  tabakası oluşturmadan görüntüyü ve dokuyu 
bozmadan doğallığını koruyarak su geçirimsiz hale getiren siloxan esaslı şeffaf bir yalıtım ürünüdür. 

Uygulama Alanları: Mineral bazlı ve emici her türlü yüzeye uygulanır. Brüt beton, sıva, tuğla, briket, traverten, 
doğal taş, mozaik, gaz beton; kiremit vb. Yalnızca mermer, granit, cam, metal, plastik gibi emici olmayan 
yüzeyler ile yatay emici yüzeylerde uygulanmaz. Boyasız ve emici yüzeye sahip binaların dış duvarlarını yağmur 
ve etkilerinden korumak için kullanılır.
Ürün Özellikleri: -Kullanıma hazırdır. -Solvent içermez. -UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı. 
-Yaşlanmadan etkilenmez. -Kolay ve hızlı uygulama. -Nefes alır. -Üzeri boyanabilir
Uygulama Aleti: Rulo(senetetik epoxy),fırça 

2Saryat: 0,150-0,200kg/m .
Ambalaj: 1 kg ve 3 kg plastik bidon
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Description: It is a siloxan based transparent insulation product that makes its water impermeable without preserving its 
appearance and texture without forming a lm layer on the absorbent surfaces on the exterior surfaces where it is applied.
Scope Of Application: It is applied to all kinds of mineral based and absorbent surfaces. Gross concrete, plaster, brick, 
briquette, travertine, natural stone, mosaic, gas concrete; tile etc. It is not applicable on non-absorbent surfaces such as marble, 
granite, glass, metal, plastic and horizontal absorbent surfaces. It is used to protect the exterior walls of unpainted and 
absorbent surfaces from rain and its effects.
Product Features: -Operation is ready. -Solvent free. -Resistant to UV rays and weather conditions.-It is not affected by aging. 
-Easy and fast application. -Breathes. -Can be painted
Application Tools: Rul(sentetic epoxy),bruch

2Consumption: 0,150-0,200kg/ m  
Packaging: 1 kg and 3 kg plastic cans,
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.
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H� Tech WP-M SEAL
Şeffaf su yalıtım sıvası
Transparant waterproofing l�qu�d

H� Tech WP-ML LATEX H� Tech WP-BM 500 2K 
İk� b�leşenl�, b�tüm kauçuk esaslı, yüksek elast�k�yetl� sürme su yalıtımı 
Two component, b�tum rubber based, h�gh elast�c sl�d�ng waterproofing 
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Tanımı: Kullanıma hazır, suyu anında donduran şok priz çimentosudur. Su ile temas ettiğinde yaklaşık kırk 
saniyede prizini alarak suyu keser. HI-TECH WP-AS 700 aktif su akıntılarında ve yüzey sularının kurutulmasında 
kullanılır. HI-TECH WP-AS 700 suyu durdurarak, yapılacak olan izolasyona hazırlık içindir. Yüksek genleşme 
özelliğine sahiptir, büzülme yapmaz. Soda veya klor içermez, donatıya ve demire zarar vermez, aderans özelliği 
mükemmeldir.
Kullanım Alanları: -Basınçlı gelen suların durdurulmasında, -Çimento esaslı yalıtımların sürülmesinden önce su 
sızıntılarının kesilmesinde, -Yüzeyin kurutulmasında ve çatlaklardan gelen akıntıların önlenmesinde
Saryat: 1 lt boşluk için 2 kg toz
Ambalaj: 5 kg veya 25 (5x5 set) plastik kova
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ile 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Description: Cement based, rapid setting plug mortar for stopping the leakages. When mixed with clean water, provides a ready 
to use ultra rapid setting durable plugging mortar for active water leaks in concrete and masonry. The material expands as it 
cures to form a watertight seal with similar characteristics to concrete. It has no chloride or soda, it is not harmful for the 
equipment and the iron and gives an excellent adherence.  HI-TECH WP-AS 700  is applied as a preparation before the 
insulation.
Using Areas: HI-TECH WP-AS700  is used to stop active water or seepage under pressure through joints, cracks and holes in 
concrete or masonry, where a normal mortar would be washed away and resin mortars would not bond.
Consumptıon: 2 kg powder for 1 lt space
Package: 5 kg and 25 kg (5x5) PE buckets.
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 

H� Tech WP-AS 700
Suyu anında donduran şok tozu
Water plug, rap�d sett�ng mortar to plug act�ve water leaks

Tanım: HI-TECH WP-BM500-2K iki bileşenli, polimer takviyeli, bitüm kauçuk esaslı, elastik su yalıtımı 
malzemesidir. 
Uygulama Alanları: Tüm beton yüzeylerde, dıştan yalıtım kaplaması gereken zemin yapılarında yatay ve 
düşeyde uygulanır. Temel, bodrum perdeleri, teraslar, otopark üzeri, çiçeklik su yalıtımları için güvenli bir yalıtım 
malzemesidir. Ek yerleri oluşturulmadan uygulandığı için kritik detay çözümlerinde güvenlidir.
Yüzey Hazırlığı: Yüzey dondan korunmuş ve düzgün olmalı, yüzeyde geniş çatlaklar olmamalı ve zarar verecek 
yabancı malzemelerden arındırılmalıdır. 5 mm' den derin çatlaklar tamir harçlarıyla onarılmalıdır. Tuğla vb. 
malzemelerle örülmüş duvar yüzeylerindeki derzler düzeltilerek yüzey tesye edilmelidir. iç ve dış köşeler pah 
yapılarak yumuşatılmalıdır. 
Saryat: Tavsiye edilen kuru lm kalınlığı; Basınçlı su : 7,0 kg/m² (4mm kuru lm) - Basınçsız su : 5,3 kg/m² 
(3mm kuru lm)  - Zemin rutubeti,  - Birikmeyen yağmur suları, perde betonlarda: 5,3 kg/m² (3mm kuru lm) 
Not: 1 mm. kuru kalınlık için ortalama saryat 1,8 kg/m²     
Ambalaj: 30 kg pl. kova (22 kg bitüm + 8 kg toz) 
Stoklama: En az +5ºC ortamda kapalı kovalarında 12 ay saklanır, açık kovalar en kısa sürede tüketilmelidir. 

Description: HI-TECH WP-BM500-2K is two component, plumer reinforced, bitumen based, elastic waterproong material. 
Scope Of Application: On all concrete surfaces, it is applied horizontally and vertically on the ground structures where the 
insulation should be covered. Basic, basement curtains, terraces, parking on, It is a safe insulation material for ower 
waterproong. It is secure in critical detail solutions as it is implemented without additional places Surface Preparation: The 
surface must be protected from the surface and must be smooth, free from cracks on the surface and foreign materials to 
damage. 5 mm deep cracks must be repaired with repair mortars. Bricks and so on. The surface should be leveled by 
correcting the joints on the wall surfaces that are woven with the materials. inner and outer corners should be softened by 
chamfering. Consumption: Recommended dry lm thickness; • Pressurized water: 7.0 kg / m² (4mm dry lm)  • Pressurized 
water: 5.3 kg / m² (3mm dry lm)  • Ground humidity, rainwater  • Curtain concretes: 5.3 kg / m² (3mm dry lm) 
Note: 1 mm. Average consumption for dry thickness 1.8 kg / m²   Packing: 30 kg pl. bucket (22 kg bitumen + 8 kg powder) 
Storage: At least + 5ºC in closed containers for 12 months, open pails should be consumed as soon as possible. 
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Teknik Özellikler
Yoğunluk

Vizkozite

İşleme Derinliği(h,mm)

Renk 

Uygulama sıcaklığı

30,90-1,00 g/cm

0-500

<10

şefaf

+5,+35ºC

Technical Specications

Density

Viscosity (25, mPa.s)

Processing Depth (h, mm)

Applicable temperature

Color: Transparent

3
0,90-1,00g / cm

0-500

<10

+5,+35 ºC

Transparent

Akr�l�k esaslı kür malzemes�
Acryl�c based cur�ng mater�al

Teknik Özellikler
 

Esası

Uygulama / Yüzey Isısı  

Uygulama süresi

Çatlak köprüleme 

Su Geçirimsizlik 

su Geçirimsiz Elastikiyet 

Bitüm-kauçuk esaslı, 2-bileşenli, elastikiyet verici 
kattkılarla güçlendirilmiş su yalıtımı kaplaması

+5ºC ila +30ºC arasında

ortalama 3-4 saattir, sıcaklık ve rutubete göre değişir.

2 mm' den fazla DIN 28052-6

1mm açıklıkta DIN 52123'e göre

> %900   

Technical Specications

Basis 

Application/Surface Temperature

Application Time

Crack Bridging

Water Impermeability 

Elasticity

Bitumen-rubber based, 2-component waterproong 
plaster reinforced with elastic cushions 

+ 5ºC to + 30ºC

3-4 hours on average, depending on temperature and 
humidity.

more than 2 mm DIN 28052-6 

waterproof to 1 mm clearance to DIN 52123

> 900%    



MOMENTUM POL 3500
MOMENTUM T-POL 3600
MOMENTUM T-POL 9000
MOMENTUM T-POL 9250 TX
MOMENTUM T-POX 2000
MOMENTUM T-POX 2200
MOMENTUM T-POX 2400
MOMENTUM T-POX 2500
MOMENTUM T-POX 3000
MOMENTUM T-POX 3100
MOMENTUM T-POX 3250 TX
MOMENTUM T-POX 3300
MOMENTUM T-POX 3700
MOMENTUM T-POX 5500
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MOMENTUM T-POL 3500 MOMENTUM T-POL 3600
Polyurethane self leveling material

2

1,30-1,40 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

  
80-90 ASTM D 2240, DIN 53505

  
Ağırlıkça 100

 

Hacimce 100

 

İnceltilmez
 

 Ağırlıkça 100:25

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Mala, rakel

1 mm kalınlık için 1,2-1,4 kg saryat gereklidir.

1-2 saat / 23°C TS 4317

5-7 saat  / 23°C TS 4317

7 Gün  / 23°C TS 4317

Komponent Sayısı

Teknik Özellikler

Yoğunluk

Shore D

Katı Madde %

Karışım

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Uygulama Alanı

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Tam Kuruma

2

1,30-1,40 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

80-90 ASTM D 2240, DIN 53505

100 by weight

100 by volume

Not thinned

100:25 by weight

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Trowel, doctor blade

1,2-1,4 kg material is required for 1 mm thickness.

1-2 hours/ 23°C TS 4317

5-7 hours  / 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Component number

Density 

Shore D

Solid Matter %

Mixture

Application Thinner

Mixed Ratio

Pot Life

Application Format

Application Area

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

Technical Specications

Description
The product is a solvent-free, self-leveling, hygienic, polyurethane based oor coating material with high mechanical strength.
Properties
It is solvent-free, hygienic and resistant to friction and abrasion; it forms joint-free surfaces and can be cleaned easily, it does 
not require long periods of maintenance and is applied easily.
Area of application
It can be applied in factories, cold storage houses, warehouses, refrigerated truck cargo areas, shopping malls, workshops, 
aircraft hangars, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, parking lots, treatment plants and 
areas with heavy forklift truck trafc.
Packaging format
A/B: 16/4 = 20 kg set
Storage information
The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 12 
months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

ّ �ّ� �ا����� ��ا ا���� ��ل �� ا�����ت، ذا� ا����اء، �، و�� ���رة �� ��دة ����� ��ر���ت �����ة �� ا���� ��ر��� ذات ��ة �������� ������ّ ٍ� ��

ّ ً ّ� � � ّ� ��؛ ��� ���� ��ون ���ءات و��� ������ ����، � ����� ��ات ���� �� ا������ و�� � �ا������ ���� ��ل �� ا�����ت، ��� و���وم �����ك وا�� ٍ
������ ������

��� � ا�� ا����ق، ورش ��، ���� ا����ات، ا��ارس، ّ ����ت ا�������  ��� ������ � ا�����، ا��زن ا���ردة، ا����د��ت، �����ت �����ت ا������ ا��دة، �� � ��
��� �ا�������ت، ����� ا�دو��، ا������ت ا���ا���، ا���ات، ��ا�� ا����رات، ���ت ا����� وا����� ذات ���� ا��ور ���ا���ت ا������ ا������� � �

����� ��� A / B: ا������ � ٢٠ = ١٦/٤ ���
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ً� ��دون ���� و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım
Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti yüksek ve hijyenik poliüretan esaslı zemin 
kaplama malzemesidir.
Özellikleri
Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir, derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım 
gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.
Uygulama Alanı
Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigofrik araç kasaları, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, 
okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift trağinin 
olduğu alanlarda uygulanabilir.
Ambalaj Şekli
A/B: 16/4 = 20 kg takım
Depolama Bilgileri
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  
açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır
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Pol�üretan self levell�ng Pol�üretan son kat boya
Polyurethane top coat paint

Glossy

1,20-1,30 gr/ml TS EN ISO 2811-1
  
By weight 90± 2 (Depending on color)  

 

 

T-0400 Acrylic Thinner

 
 Ağırlıkça 75:25

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Roller, brush, airless spraying

0,300 kg/m² (200 µ dry lm thickness)

60-90 Minutes / 20°C TS 4317

90-120 Minutes  / 20°C TS 4317

8 Hours / 20°C TS 4317

Glossiness

Density

Solid Matter Mixture (%)

Application Thinner

Mixing Ratio

Pot life

Application Form

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

Technical Specications

Parlak

1,20-1,30 gr/ml (Renge Bağlı) TS EN ISO 2811-1
  

Ağırlıkça 90± 2 (Renge Bağlı)  

 

 

T-0400 Akrilik Tiner

 
 Ağırlıkça 75/25

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Rulo, fırça, havasız püskürtme

0,300 kg/m² (200 µ kuru lm kalınlığı)

60-90 Dakika / 20°C TS 4317

90-120 Dakika  / 20°C TS 4317

8 Saat  / 20°C TS 4317

Parlaklık 

Yoğunluk

Katı Madde Karışım %

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Kat Kabul Süresi

Teknik Özellikler

Description
This is a top coat paint of two components, based on polyurethane/acrylic-isocyanate. Its most signicant properties are glossiness, 
long-lasting glossy state, and high resistance to solvents and scratches.
Area Of Application
 It is used as top coat on indoor parking areas with foot trafc and light vehicle trafc, and as an intermediate coat on outdoor parking 
areas.
Application Type
 The polyurethane top coat (T-POL 3600) is mixed with hardener at a ratio of 75/25 by weight. If necessary, 5% T-0400 Acrylic Thinner is 
added to bring it to application viscosity.
Packaging Format
 A/B: 15/5 = 20 kg set
Storage Information
 The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 12 months in 
unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

� �� � ّ� ��� أ��� � ا����ن، ���ن ���� ا���، � ����� - إ�و����ت� ��ـــ���ـــ� ا �� ر���ن / ا �ا����� �� ���رة �� ��ء ����� ���ي ���ن �� ���ــ�، ���� �� ا���� �� � �� �
و���و�� ����� ������ت وا��وش��

� �� � �ّ � ��� ا����� �� ���� ا��ور �� ا���ام و���� ا�����ت ا�����، أو ����� ��ف و���� � � �����ت ا������� �� ا����ا�� ���ف ���ي � ����� و��ف ا��ـــــ��رات � ا�� � �

����� و��ف ا����رات ا�������

ا��ا���ت ا����� 
� ّّ �� � ����� T-٣٦٠ ���ـ�� �� �� ر���ن ا����ي (POL-T ٣٦٠٠) �� ا��ـ�� ���ـ�� ٧٥/٢٥ ��ـ� ا��زن� � ��ل ا��ورة، �� إ���� ���� ا �طر��� ا������ �� ��� ��ف ا���� �� �

٪٥ �� أ�� ا����ل إ� ا���ام ا����ب�

����� ��� ١٥/٥ = ٢٠ �B / A � ا������ ���
� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا���ــــــــ��� ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون ���� � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �

ً� ��و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım
Poliüretan/Akrilik - izosiyanat esaslı iki bileşenli bir sonkattır. Parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, yüksek solvent ve çizilme
direnci belirgin özelliğidir.
Uygulama Alanı
Yaya traği ve haf araç traği olan kapalı otopark alanlarda sonkat veya açık otopark alanlarda ara kat olarak
kullanılır.
Uygulama Şekli 
Poliüretan Sonkat Kaplama (T-POL 3600) ağırlıkça  75/25 oranında  sertleştirici ile karıştırılır. Gerekirse uygulama
viskozitesine gelmesi için % 5 T-0400 Akrilik Tiner ilave edilir.
Ambalaj Şekli 
A/B: 15 / 5= 20 kg takım
Depolama Bilgileri 
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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ISO9001-ISO14001 ISO9001-ISO14001

MOMENTUM T-POL 5500 MOMENTUM T-POL 9000

1.20-1,30 kg/liter (± %3) 

Transparent crystallized 

Mixed Resin: 1000-2000 mPa.s 

7 days: 80-90 (ASTM D2240-05) 

28 days: > 105 N/mm² (ASTM D695-10) 

7 days: > 40 N/mm² (ASTM D790) 

7 days : > 3 N/mm² (Concrete) (ASTM D7234) 

7 days: 40 mg (± %3) (CS 10/1000/1000) (ASTM D4060-14) 

1/1 

5-6kg +100kg agregate 

40-60 minutes 

7 days

Density

Appearance

Viscosity

Shore D Hardness

Compressive Strength

Flexural Strength

Bond Strength

Abrasion Strength

Componenet

Consumption

Duration of Use After Mixing

Total Curing time

Technical Specications

Tanımı: T-POL 5500, poliüretan esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, polimer takviyeli, çakıl taşı 
granül agrega taşları için özel formüle edilmiş, bağlayıcı reçinedir.
Kullanım Yerleri: • Otopark alanları / Yürüyüş yolları  • Bisiklet yolları / Kamu parkları  • Os binaları / Peyzaj 
planları  • Okullar / Ağaç çukurları  • Bahçe tasarımı / Yüzme havuzu çevresi  • Engelli erişimi rampaları 
• Çatı terasları ve balkonlar 
Avantajları: • Alttan ısıtma zeminler için uygundur  • Sonsuz renk, desen, eğriler ve amblemler oluşturma 
imkânı  • Stabil yüzey oluşturmanızı sağlar  • Uzun ömürlü pürüzsüz yüzey • Doğal görünümlü ve peyzajla 
uyumludur • Yüzeyde su tutmaz, suyu anında alt katmana iletir  • Sıcak ve soğuktan etkilenmez, yosunlaşma 
yapmaz  • UV dayanımlıdır ( Sararma ve renk değişimi yapmaz )  • Su birikimi ve çakıl dağılması riskini ortadan 
kaldırır  • Hızlı ve kolay montaj  • Maksimum taşıma gücü  • Düşük bakım maliyeti 
Görünüm Karışım: (A + B bileşeni) : şeffaf  *Direkt güneş ışığının etkisiyle renklerde farklılıklar oluşabilir. Bu 
durum, kaplamaların ziksel ve kimyasal direncini etkilemez. 
Ambalaj: A Bileşeni : 15 kg + B Bileşeni : 15 kg            Toplam Set : 30 kg. net - Toplam Set : 32,55 kg. brüt 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +10�C ile +30ºC aralığında 
depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir. 
Saryat: *Düşük sıcaklık koşullarında viskozite yükseldiğinden saryat da artabilir.  Ortalama saryat: 100 Kg 
çakıl taşına + 5-6 Kg ( maksimum ) T-POX 5500   Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan 
korunarak, +10ºC ile +30ºC aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde 
aşırı yük bindirilmemelidir. 
Raf Ömrü: Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren A bileşeni için 12 ay, B bileşeni için 
9 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünlerin, uygun depolama koşullarında saklanarak en geç 1 hafta içerisinde 
tüketilmesi gerekmektedir. 

Description of Product: T-POL 5500 is a polyurethane based, two component, low viscosity, solvent free, polymer reinforced, 
specially formulated binder resin for pebble granule aggregate stones.
Fields of Application: •Car Parking areas / Walkways  •Park Bicycle paths / Public parks  • Ofce buildings / Landscape plans 
•Schools / Tree pits •Garden design / Swimming pool area  •Al Disabled access ramps  •Roof terraces and balconies 
•And can be easily used in similar areas. 
Advantages: •3 times faster application than alternative surface materials  •Suitable for underoor heating oors  •Possibility 
to create innite colors, patterns, curves and emblems  •Allows you to create a stable surface  •Long lasting smooth surface 
•Natural looking and landscape compatible  •Does not hold water on the surface, instantly transmits water to the substrate  
•Not affected by hot and cold, no moss  •UV resistant (Yellowing and no color change)  •Eliminates the risk of accumulation of 
water and gravel  •Quick and easy installation  •Maximum carrying power  •Low maintenance cost 
Appearance Part (Epoxy Resin): Liquid – Transparant , Method of Applıcatıon, Surface preparation; 
The surface should be cleaned using pressurized water, if possible; oil, grease, fuel and parafn wastes must be removed,it 
should also completely purge the mold release agents, cement residues and chips. Surface 
disorders and cracks should be lled with appropriate products and repaired. 
Primer:  As a primer (porous and nonporous) regardless of surface condition (T-POX 2000 PRIMER )  should be used. 
Product Liability: Momentum is just responsible for the quality of the Momentum labelled products. All the data referred herein 
are gathered as a result of practical and scientic studies. Momentum cannot be legally obligated or responsible for any damage 
unless correct product is used accurately in suitable areas and under right conditions. 
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İk� komponentl�, %100 sararmaz, solvents�z şeffaf, pol�üretan
reç�ne esaslı çakıl taşı bağlayıcı reç�ne.
Two component, solvent free, epolyurethane based colored stone mater�al

Solvents�z ün�versal pol�üretan  yapıştırıcı
Solvent-free universal polyurethane binder

Description
The product is a solvent-free, polyurethane based, double-component binder.
Properties
It is solvent-free and has high adhesion strength; it can be applied easily and used both indoors and outdoors.
Application Area
It is used as a binder in concrete, metal, ceramic, polystyrene foam, wood, plywood, particle board, hardwood and 
tartan track applications. It is also successfully used in industrial rubber coatings and insulation coatings. 
Packaging Format
A/B: 18/2 = 20 kg set
Storage Information
The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

� ّ �ا����� ��ا ا���� ��ل �� ا�����ت و����� �� ا���� ��ر��� و�� ���رة �� را�� إ��� ��دوج ا����ت�� ٍ�

� � � ��� ا����� وا������� ��ا������ ��� �� ا�����ت و� ��ة ا����ق ������ ��� ������ ���� وا����ا�� � ا�� �

�� �� � � � � � ���ل ا������ � �� ا����ا�� ���ن �� ا������، ا����ذ، ا���ا���، ر��ة ا��������، ا��ـ�، ا���ـ� ا������، ��ح ا��ـ�ت، ا��ـ� ا��ـ�� و������ت ا���ن� � �� � � �� ��
� �أ�� �����م ����ح � ا���ءات ا������ ا������� و��ء ا���ل� �

��� ��� ١٨/٢ = ٢٠ �B / A � ا������ ���

� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا���ــــــــ��� ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون ���� � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �
ً� ��و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım 
Solvent içermeyen poliüretan esaslı çift komponentli  yapıştırıcıdır.
Özellikleri 
Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir, uygulaması kolaydır, solvent içermez, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Uygulama Alanı 
Beton, metal, seramik, polistiren köpük, ahşap, kontrplak, sunta, parke, tartan pist uygulamalarında yapıştırıcı olarak
kullanılır. Endüstriyel kauçuk kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında ayrıca başarı ile uygulanır.
Ambalaj Şekli 
A/B: 18/ 2= 20 kg takım
Depolama Bilgileri 
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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100 by weight

100 by volume

Not thinned

By weight 9/1

30-40 Minutes / 20°C

Trowel, doctor blade

300-600 gr/m³ (Depends on surface sondition.)

1-2 Hours / 25°C

7-8 Hours  / 25°C 

7 Days  / 25°C

1,65-1,85 gr/ml 

Solid Matter %

Mixture

Application Thinner

Mixing Ratio

Pot Life

Application Format

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

Density

Technical Specications

Ağırlıkça 100
  
Hacimce 100  

 

 

İnceltilmez

 
Ağırlıkça 9/1

30-40 Dakika / 20°C

Mala, Rakel

300-600 gr/m³ (Yüzeyin durumuna göre değişir.)

1-2 Saat / 25°C

7-8 Saat  / 25°C 

7 Gün  / 25°C

1,65-1,85 gr/ml 

Katı Madde Karışım %

Karışım

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Kat Kabul Süresi

Yoğunluk

Teknik Özellikler

Yoğunluk Karışım Yoğunluğu

Viskozite Karışım

Shore A Sertliği 

Yapışma Dayanımı  

Aşınma Dayanımı  

Kopma Anında Uzama  

Karışım oranı

Karışımdan Sonra Kalan Kullanım Süresi 

Toz kuruma süresi

Dokunma kuruma süresi 

Tam Kürlenme Süresi

Teknik Özellikler

1,20-1,30 kg/litre

1.000-2.000 mPa.s

7 gün: 80-90 (ASTM D2240-05)

7 gün : > 2,5 N/mm² (Beton) (ASTM D7234)

7 gün : > 30 mg (CS 10/1000/1000) (ASTM D4060-14)

7 gün : > %100 (ASTM D638)

1/1 

40 - 60 dakika

1-2 saat

5-7 saat

7 gün      
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ISO9001-ISO14001 ISO9001-ISO14001

MOMENTUM T-POL 9250 TX MOMENTUM T-POX 2000

Polyurethane based, two component, solvent free, orange patterned, 
coat�ng and waterproofing mater�al

Pol�üretan esaslı, �k� b�leşenl�, solvents�z, portakal desenl�, 
kaplama ve su yalıtım malzemes�

Tanımı: T-POL 9250 TX, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, renkli, portakal desenli yüzey sağlayan, çok 
amaçlı kaplama ve yalıtım malzemesidir.
Kullanım Yerleri:
• İç ve dış mekânlarda,
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• Üretim, depolama ve montaj alanlarında,
• Uçak hangarları, otoparklar, tüneller ve kanallarda,
• Mağaza, galeri, market ve restoranlarda,
• Çatı, teras, süs havuzu ve yeraltı su deposu uygulamalarında, ana kaplama ve su yalıtım malzemesi olarak 
kullanılır.
Avantajları:
• Elastik bir yapıya sahiptir.
• Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
• Solvent içermez.
• Tiksotropik özelliği sayesinde tekstürlü ve kaydırmaz bir yüzey sağlar.
• Uygulaması kolaydır.
• Statik çatlakları örter.
• Monolitik uygulaması ile derzsiz ve ek yersiz bir zemin oluşturur.
• Pürüzsüz ve dekoratif bir yüzey sağlar.
• Sıvı geçirimsizdir.
• Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Görünüm: Karışım (A + B bileşeni): Ral Renkleri
*Direkt güneş ışığının etkisiyle renklerde farklılıklar oluşabilir. Bu durum, kaplamaların ziksel ve kimyasal
direncini etkilemez.
Ambalaj: A Bileşeni: 18 kg net - B Bileşeni: 2 kg net              Toplam Set: 20 kg net – Toplam Set: 22,5 kg brüt
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +30°C aralığında 
depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük yüklenmemelidir.
Raf Ömrü: Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren A bileşeni için 12 ay, B bileşeni için 9 
aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünlerin, uygun depolama koşullarında saklanarak en geç 1 hafta içerisinde tüketilmesi 
gerekmektedir.
Kimyasal Yapı: A Bileşeni: Poliüretan Reçine B Bileşeni: Poliüretan Sertleştirici
Teknik Özellikler: Tüm teknik değerler +23°C’de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı 
değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

Description of Product: T-POX 9250 TX , is a low viscosity, solvent-free, two components, orange peel textured, polyurethane based 
coating and waterproong material.
Fields of Application:
• Interior and exterior spaces
• On concrete and cement based mineral surfaces
• Manufacturing, warehousing and storage
• Airplane hangars, parking garages, tunnels and canals
• Supermarkets, shopping centers, restaurants
• Roof, terrace, ponds and underground water storage applications
Advantages:
• Low viscosity
• Ultrahigh bond strength
• Solvent free
• Excellent penetration and adhesion ability
• Easy application
• Covers static cracks
• Creates jointless and a seamless surface with its monolithic application
• Provides smooth and decorative surface
• Liquid proof
• Resistant to mechanical loads, abrasion and chemicals
Appearance: Mix (Part A +Part B): Ral Colors        *Differences in color may occur under the inuence of direct sunlight. This does 
not affect the physical and chemical resistance of the coatings.
Packaging: Part A: 18 kg. net – Part B: 2 kg. net           Total: Part A+B: 20 kg. net – Part A+B: 22,5 kg gross
Storage: Store in original sealed containers in a cool dry environment at temperatures between +5°C and +30°C. Do not put 
excessive loads on top of the products, which would damage the packaging.
Shelf Life: Minimum 12 months for part A and 9 months for part B from date of production if stored in original unopened containers. 
Once opened, product should be consumed within one week as it is stored under appropriate storage conditions.
Chemical Structure:   Part A: Polyurethane Resin Part B: Polyurethane Hardener
Technical Specications: All technical values were calculated based on +23°C and 50% relative humidity. Temperature and 
humidity changes would change technical values.
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Teknik Özellikler

Yoğunluk Karışım Yoğunluğu

Viskozite Karışım 

Shore A Sertliği

Yapışma Dayanımı

Aşınma Dayanımı

Karışımdan Sonra Kalan 
Kullanım Süresi

1,45-1,55 kg/litre (± %3)

5.000 – 8.000 mPa.s

7 gün 75 – 85 (ASTM D2240-05)

7 gün > 2,5 N/mm² (Beton) (ASTM D7234)

7 gün 46 mg (± %3) (CS 10/1000/1000) 

(ASTM D4060 – 14)

30 – 40 dakika

Technical Specions

Density Mixed Resin

Viscosity Mixed Resin

Shore A Hardness

Bond Strength

Abrasion Strength

Duration of Use After Mixing

1,45-1,55 kg/liter (± %3)

5.000 – 8.000 mPa.s

7 days: 75 – 85 (ASTM D2240-05)

7 days : > 2,5 N/mm² (Concrete) (ASTM D7234)

7 days : 46 mg (± %3) (CS 10/1000/1000) 

(ASTM D4060-14)

30 – 40 minutes

Solvents�z epoks� emprenye astar
Solvent free epoxy impregnating primer

Ambalaj

SET (Kg.)  

Ana Malzeme (Base) (Kg.) 

Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 

Agrega (Kg.)

10.00   

6.80

3.20

--

20.00

13.60

6.40

--

Komponent Sayısı

Görünüm Renk

Yoğunluk

Viskozite

Katı Madde %

Karışım Oranı

Saryat

Uygulama Tineri

Uygulama Şekli

Karışım Ömrü

Teknik Özellikler

2

A Komponent Şeffaf Sıvı / B Komponent Sarı Kahve Sarı

1,00 - 1,10 gr/cm³

200-800 mPAS

100 (Ağırlıkça - Hacimce)

68.00/32.00 Kg./Kg.

100-150 gr/cm³ (Yüzey porozitesine bağlı olarak değişir.)

İnceltilmez

Rulo veya fırça ile

30-40 dk/23°C

Packing

10.00   

6.80

3.20

--

20.00

13.60

6.40

--

SET (Kg.)  

Main Material (Base)  (Kg.) 

Hardener (Kg.) 

Aggregate (Kg.)

Technical Specions

Component Number

Appearance Color

Density

Viscosity

Solid Matter %

Mixing Ratio

Coverage

Application Thinner

Application Format

Pot Life

2

Comp  A: transparent liquid; Comp  B: yellow-brown liquid. .

1,00 - 1,10 gr/cm³

200-800 mPAS

100 ( )by Weight -by Volume

68.00/32.00 Kg./Kg.

100-150 gr/cm³ (Varies according to surface porosity.)

The product is not thinned.

With a roller or brush

30-40 min/23°C

Description of the Product
T-POX 2000 is a solvent-free, epoxy based surface impregnation primer.
Properties
T-POX 2000 is a transparent, double-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It has very 
good penetration properties. It has low viscosity. It is resistant to chemicals. It has high mechanical strength. It lls the 
capillary gaps on concrete oors; increases the strength of concrete and serves as a bonding bridge for following epoxy 
and polyurethane paint and coating layers.
Areas of Application
The product is used in priming of concrete surfaces and epoxy mortars, on normal and very absorbent surfaces in all 
indoor and outdoor areas and as rst coat primer of epoxy and polyurethane systems. It can also be used alone and 
without coats to prevent the concrete from becoming chalky.
Storage
When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, the shelf 
life of the product is 12 months from the production date.

و�� ا�����
� �T-POX 2000ا��� �� ا�����ت �� ���� ����ي �����ح ����� �� ا������� � ��

ا�������
ّ � ًّ� ّّ � � �� ّ ّ �، و� ���ي �� ا�����ت� ���� ����� ا��اق ���ة ��ا� ���� ��و�� ������� A ��� ���ف، ��دوج ا����ت ����� �� ���� ا�����ل T-POX 2000ي�� � ��

�� � ّ� ر�� �� ��ف ا������ �� ��� �� ا��ران ا�������� و��� �� ��ة ا���� و��م ���  ����وم ���اد ا���������� ���� ��ة �������� ������ �� ا����ات ا��� � � �� ��
�وا���� ��ر��� و���� ا���ء�� �

� �� � �� ����ت ا�������و�����م ا���� � ���� ا���� ا������� و��ط ا������، � �����م �� ا���� ا���د�� و����ة ا�����ص � ��� ا����� ا��ا���� وا��ر��� �� �� ��
�� � ر���� ��� أ��� أن �����م ����ه ��� ا������ �� ا������� �أو ���ف إ����� ����ي أول �� ا������ وا���� �� � � � �

�� � �� � �� � ّ� � �ا��������� ����� �� +٥ و +٣٠ در�� ����� � ا������ وا������ ا��� �� ا����� � ��وف ����، ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا �� �ر� ا����ج��� � � �� �� �

Ürün Tanımı
T-POX 2000 Solvent içermeyen epoksi esaslı yüzey emprenye astarıdır.
Özellikleri
T-POX 2000 Şeffaf Bisfenol A esaslı iki komponentli üründür. Solvent içermez. Çok iyi penetrasyon özelliğine sahiptir. 
Düşük viskozitelidir. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Mekanik mukavemeti yüksektir. Beton zeminlerin kapiler 
boşluklarını doldurup beton mukavemetini arttırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi ve poliüretan boya ve 
kaplamalar için yapışma köprüsü vazifesi görür.
Uygulama Alanları
Beton yüzeylerin, epoksi harçlarının astarlanmasında; normal ve çok emici yüzeylerde, tüm iç ve dış mekanlarda ve 
Epoksi ve Poliüretan sistemlerin ilk kat astarı olarak kullanılır. Katsız olarak tek başına betonun tozumasını 
engellemek amacıyla da kullanılabilir.
Depolama

0 0Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5 C ile + 30 C arasında depolandığında raf 
ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
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ISO9001-ISO14001 ISO9001-ISO14001

MOMENTUM T-POX 2200 MOMENTUM T-POX 2400
Solvents�z epoks� nem toleranslı astar
Solvent-free, epoxy primer with moisture tolerance

Yoğunluk

Katı Madde Karışım Ağırlıkça

Katı Madde Karışım Ağırlıkça

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Tam Kuruma

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

Ağırlıkça 100

Hacimce 100

İnceltilmez

A/B 65/35 Ağırlıkça

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Rulo, fırça

Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²

3-4 saat / 23°C TS 4317

8-10 saat / 23°C TS 4317

7 gün / 23°C TS 4317

Teknik Özellikler

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

100 by weight 100 by volume

Not thinned

A/B : 65/35 (by weight)

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Roller, brush

Depending on the surface , 100-150 gr/m²

3-4 hours/ 23°C TS 4317

8-10 hours  / 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Density 

Solid Matter %

Application Thinner

Mixed Ratio

Pot Life

Application Format

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

Technical Specions

Description
The product is a solvent-free, epoxy based surface impregnating primer with moisture tolerance. It is resistant to 
chemicals with good penetration properties and has high mechanical strength. It lls the capillary gaps on concrete 
surfaces; increases the strength of surfaces and serves as a bonding bridge for following epoxy coating and paint layers. 
It can also be used alone to prevent the concrete from becoming chalky.
Area Of Application
It can be used alone to prevent chalkiness or for self leveling and as a primer coat before epoxy coating in factories, 
warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food 
industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used.
Packaging Format
 A / B: 13 + 7 = 20 kg set
Storage Information
The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

�� ّ �ا����� ��ا ا���� ��ل �� ا�����ت، و�� ���رة �� ����ي ������ ����� �� ا������ ����� ا������� ���وم ���اد ا��������� وذو ��ــــــــ��� ا��اق ���ة و� ��ة � ٍ�
� � �� �� ��� �� ا���� ا�������� و��� �� ��ة ا���� و��م ���ـ ر�� �� ��ف ا������ و���� ا���ء� و��� أ��ـ� أن ��ــ���م ����ه �� ��������� ������ �� ا����ات ا��ـ� � �� ��

� ��� ا������ �� ا�������

� � ّ ا�� ا���ـ�ق، ورش � ����ت ا������� ��� ا����ا�� و��ه ��� ا����� أو ������ ����ى ا����ح ا��ا��� أو ���ف ����ي ��� ��ء ا������ � ا��ـ���، ا��ـ��د��ت، �� �� �
��� � �ا����، ���� ا����ات، ا��ارس،  ا��ـ��ـ���ت،  ��ــ��� ا�دو��، ا��ــ����ت ا���ا���، ا���ات، ��ا�� ا��ــ��رات، ��ا�� ا�����، ا����� ا�� ��ــ���م ��� �����ت � �� �

���� ا��ا���ت ا������ ا����� وا��اد ا��������� ا����� ���

����� ��� ٧+١٣ = ٢٠ �B / A � ا������ ���

� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا���ــــــــ��� ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون ���� � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �
ً� ��و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım 
Solvent içermeyen epoksi esaslı nem toleranslı yüzey emprenye astarıdır. İyi penetrasyon özelliğine sahip
kimyasallara dayanıklı mekanik mukavemeti yüksektir. Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur, mukavemetini
arttırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak
betonun tozumasını engellemek amacı ile de kullanılabilir.
Uygulama Alanı 
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü,
laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda tozuma
yapmaması için tek başına veya self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.
Ambalaj Şekli 
A /B: 13 + 7 = 20 kg takım
Depolama Bilgileri 
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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Solvents�z seram�k geç�ş astarı
Solvent-free ceramics primer

Teknik Özellikler

Komponent

Yoğunluk (Karışım)

Viskozite

Katı Madde Karışımı (Ağırlıkça)

Katı Madde Karışımı (Hacimce)

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Tam Kuruma

2

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

200-600 mPas

100

100

İnceltilmez

A/B 70/30 (Ağırlıkça)

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Rulo, fırça

Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²

3-4 saat / 23°C TS 4317

8-10 saat / 23°C TS 4317

7 gün  / 23°C TS 4317

Technical Specions

Component

Density (Mixture)

Viscosity

Solid Matter Mixture (%) by volume

) by weightSolid Matter Mixture (%

Application Thinner

Mixing Ratio 

Pot life

Application Form

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

2

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

200-600 mPas

100

100

Not thinned

A/B 70/30 (by weight)

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Roller, brush

Depending on the surface,100-150 gr/m²

3-4 hours / 23°C TS 4317

8-10 hours/ 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Denition
The product is a solvent-free, epoxy-based, non-absorbent, siliceous surface primer. It is a primer that is resistant to 
chemicals with good penetration properties and has high mechanical strength. It serves as a binding bridge for following 
epoxy coating or paint layers. 
Application Area
 It can be used as self leveling material and primer layer before epoxy coating in all areas with ceramic surfaces, such as 
factories, warehouses, shopping malls, workshops, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry and 
laboratories.
Packaging Format
 A/B: 14/6 = 20 kg set
Storage Information
 The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

� �ا������� ��ا ا���� ��ل �� ا�����ت، و����� �� ا������، و�� ��ص، و�� ���رة �� ������ن ����ي ������ ���وم ���اد ا��������� وذو ����� ا��اق �� � ٍ�

ر�� ���ف ا������ أو ����ت ا���ء�  �����ة و� ��ة �������� ������ ���� ��� 

� � � ّّ� ا�� ا����ق، ورش �ّ ���ل ا������ � ��� ا����ا�� �دة ����� ذا��� و���� ������ ��� ��ء ا������ � ��� ا����� �� ا���� ا�����، ������، ا����د��ت، �� �� �
� ���، ا��ارس، ا�������ت، ����� ا�دو��، ����� ا����� وا���ات���

����� ��� ١٤/٦ = ٢٠ �B / A � ا������ ���

� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا������ ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �
ً� ������ و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım
Solvent içermeyen epoksi esaslı emici olmayan silisli yüzey astarıdır. İyi yapışma özelliğine sahip, kimyasallara 
dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir astardır. Kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için 
yapışma köprüsü vazifesi görür. 
Uygulama Alanı
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar gibi seramik 
yüzeye sahip tüm alanlarda alanlarda, self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.
Ambalaj Şekli
A/B: 14/6 =20 kg takım
Depolama Bilgileri
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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ISO9001-ISO14001 ISO9001-ISO14001

MOMENTUM T-POX 2500 MOMENTUM T-POX 3000

 Ambalaj

SET (Kg.)  

Ana Malzeme (Base) (Kg.) 

Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 

Agrega (Kg.)

10.00   

7.50

2.50

--

20.00

15.00

5.00

--

Packing

10.00   

7.50

2.50

--

20.00

15.00

5.00

--

SET (Kg.)  

Main Material (Base)  (Kg.) 

Hardener (Kg.) 

Aggregate (Kg.)

Yoğunluk

Katı Madde Karışım Ağırlıkça

Katı Madde Karışım Ağırlıkça

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Tam Kuruma

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

Ağırlıkça 100

Hacimce 100

İnceltilmez

A/B 65/35 Ağırlıkça

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Rulo, fırça

Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²

3-4 saat / 23°C TS 4317

8-10 saat / 23°C TS 4317

7 gün / 23°C TS 4317

Teknik Özellikler

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

100 by weight 100 by volume

Not thinned

A/B : 65/35 (by weight)

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Roller, brush

Depending on the surface , 100-150 gr/m²

3-4 hours/ 23°C TS 4317

8-10 hours  / 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Density 

Solid Matter %

Application Thinner

Mixed Ratio

Pot Life

Application Format

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

Technical Specions

Solvents�z epoks� mortar astar
Solvent-free, epoxy mortar primer

Description of the Product
T-POX 2500 is a solvent free epoxy primer, bedding mortar and epoxy mortar coating primer.
Properties
T-POX 2500 is a transparent, double-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It has very 
good penetration properties. It has high mechanical strength. It has high adhesion strength. The period of waiting 
between application of coats is short. It is resistant to chemicals. T-POX 2500 is a multi-purpose primer that serves as an 
adhesion bridge for the epoxy and polyurethane coats that follow it. 
Areas of Application
The product is used in priming of concrete surfaces and epoxy mortars, as binder for bedding mortars and mortar 
coatings on normal and very absorbent surfaces in all indoor and outdoor areas and as rst coat primer of epoxy and 
polyurethane systems. It can also be used alone and without coats to prevent the concrete from becoming chalky.
Storage
When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, the shelf 
life of the product is 12 months from the production date.

و�� ا�����
� �ّ �T-POX 2500ي إ�����، ���� ���ف ��ط ����� �� ا������ و��ط ����� ا�ر�������� �� � �� �

ا�������
ّ � ًّ� ّّ � � �� ّ ّ �، و� ���ي �� ا�����ت� ���� ����� ا��اق ���ة ��ا� ���� ��ة �������� ������ A ��� ���ف، ��دوج ا����ت ����� �� ���� ا�����ل T-POX 2500ي�� � ��

� �ّ � �� ����ي ����د ا���اض ���� ����� �� ا����ق ����T-POX 2500 ��ة ا����ق ������ ��ة ا�����ر �� ����� ����ت ا���ف ���ة�  ���وم ����و�ت� �� � �� �

ر���ن ا�� ������� ���������� و����ت ا���� �� �

� � � ���ت ا�������و�����م ا���� � ���� ا���� ا������� و��ط ا������، � �����م ��ا�� ���ط �� ���
�� �� ���ا�����ي وأ���� ا��ط و�� ا���� ا���د�� و����ة ا�����ص � ��� ا����� ا��ا���� وا��ر��� أو ���ف إ����� ����ي أول �� �

� � ر���� ��� أ��� أن �����م ����ه ��� ا������ �� ا������� �ا������ وا���� �� � � �

�� � �� � �� � ّ� � �ا������ ��� ����� �� +٥ و +٣٠ در�� ����� � ا������ وا������ ا��� �� ا����� � ��وف ����، ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا �� �ر� ا����ج��� � � �� �� �

Ürün Tanımı
T-POX 2500 Solvent içermeyen epoksi astar, tesviye harcı ve epoksi harç kaplama astarıdır.
Özellikleri
T-POX 2500 Şeffaf Bisfenol A esaslı iki komponentli üründür. Solvent içermez. Çok iyi penetrasyon özelliğine sahiptir. 
Mekanik mukavemeti yüksektir. Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. Katlar arası bekleme süresi kısadır. Kimyasallara 
karşı dayanıklıdır. T-POX 2500 kendisinden sonra gelecek olan epoksi ve poliüretan katlar için yapışma köprüsü vazifesi 
gören çok amaçlı bir astardır 
Uygulama Alanları
Beton yüzeylerin, epoksi harçlarının astarlanmasında; normal ve çok emici yüzeylerde, tüm iç ve dış mekanlarda, tesviye 
harçları ve harç kaplamaları için bağlayıcı olarak ve  Epoksi ve Poliüretan sistemlerin ilk kat astarı olarak kullanılır. Katsız 
olarak tek başına betonun tozumasını engellemek amacıyla da kullanılabilir.
Depolama
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5 0°C ile + 30 0°C arasında depolandığında raf ömrü 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
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Technical Specions

Component

Density (Mixture)

Viscosity

Solid Matter Mixture (%) by volume

) by weightSolid Matter Mixture (%

Application Thinner

Mixing Ratio 

Pot life

Application Form

Coverage

Powder Dryness

Touch Dryness

Full Dryness

3

1,90-2,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1

2000-2500 mPas

100

100

Not thinned

A/B/C 40/10 /50 (by weight)

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Trowel

Varies by oor

3-4 hours / 23°C TS 4317

8-10 hours/ 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Teknik Özellikler

Komponent Sayısı

Yoğunluk

Shore D

Katı Madde Karışım (%)

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Toz Kuruma Süresi

Dokunma Kuruması

Tam Kuruma

3

1,90-2,10 gr/c/m³ 20°C  TS EN ISO 2811-1

85-ASTM D 2240, DIN 53505

Ağırlıkça 100 / Hacimce 100

İnceltilmez

Ağırlıkça A/B/C  40/10/50

30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)

Mala, spatula

Zemindeki çatlakların durumuna göre değişir.

3-4 saat / 23°C TS 4317

7-8 saat / 23°C TS 4317

7 gün / 23°C TS 4317

Solvents�z epoks� tam�r ve tesv�ye harcı
Solvent free epoxy repair and bedding mortar

Description
The product is a solvent-free, epoxy based repair and bedding mortar with 3 components. It is used for repair of the 
cracks that are formed on oors, concrete surfaces and walls.
Properties
It has excellent resistance to chemicals; it is also resistant to friction and abrasion. It can spread and level by itself.
Application Area
It is used as a lling, repair and bedding mortar in assembly of truss plates, anchor bolts of machinery foundations and 
crane rail lines in factories, warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, schools, hospitals, the 
pharmaceutical industry, food industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where heavy forklift trucks and 
corrosive chemicals are used.
Packaging Format
 A/B/C: 10/2.5/12.5 = 25 kg set
Storage Information
Lids of product packaging should be closed and label information must be complete. Shelf life is 12 months in original 
unopened package at 15 to 25°C in an indoor warehouse with no moisture.

� ّ� �ا����� ��ا ا���� ��ل �� ا�����ت، ��ط إ��ح وا����ار ����� �� ا������ ذو ٣ ����ت� �� ا����ا�� ���ح ا����ق ا����� �� ا�ر���ت، و�� �� � ٍ�
�ا���� ا������� وا��ران���

ًّ � ��� ��� أن ���� و���دل ا����ى دون ������ �ا������ ���� ���و�� ���زة ���اد ا���������� و�� أ��� ���وم �����ك وا��

� � � �� � � �ّ � � ّ ����� ����ت ا����ء، أو �و�د ����ة � ���� ا��ت وا��� ا������ ا��ا��� � ا�����، � ����ل ا������ � �� ا����ا�� ��ء، وإ��ح وا����ار ا�ر��� ���ط �  � �
�� � ا�� ا����ق، ورش ا����، ���� ا����ات، ا��ارس، ا�������ت، ����� ا�دو��، ا������ت ا���ا���، ا���ات، ��ا�� ا����رات، ��ا�� ا�����، � �ا����د��ت، �� �

� ���� �ا����� ا�� �����م ��� �����ت ا��ا���ت ا������ ا����� وا��اد ا��������� ا����� ��� �

����� ��� ١٠ / ٢٫٥/١٢٫٥ = ٢٥ �C/B/A � ا������ ���
�� � � � ��� �� ��� أن ���ن ������ت ا������ ���� ا���� ا���ا� ������ �� ١٢ ��ا � ا���� ا����� دون ����� � � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و �������ت ا������  �� � �

�
��١٥ إ� ٢٥ در�� ����� � ����دع دا�� �� ��م و��د ر���� �

Ürün Tanımı
Solvent içermeyen epoksi esaslı 3 komponentli tamir ve tesviye harcıdır. Zeminde, betonda ve duvarda oluşan çatlakların 
tamirinin yapılması amacıyla kullanılır.
Özellikleri
Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Yayılabilir, kendini tesviye edebilir.
Uygulama Alanı
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, 
laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, köprü taşıyıcı 
plakaların, makine temellerinin bağlama civatalarının, vinç ray hatlarının montajında dolgu, tamir ve tesviye harcı olarak 
kullanılır.
Ambalaj Şekli: 10/2.5/12.5 = 25 kg takım
Depolama Bilgileri
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır.15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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Solvents�z epoks� self level�ng kaplama
Epoxy self level�ng coat�ng

Komponent Sayısı

Görünüm Renk

Yoğunluk

Viskozite

Katı Madde %

Karışım Oranı

Saryat

Uygulama Tineri

Uygulama Şekli

3

A Komp. Renkli Sıvı/B Komp. Sarı Kahve sıvı
C Komp. Beyaz Agrega

1.40 - 1.50 gr/cm³

1000 - 2000 1000 - 2000

100 (Ağırlıkça - hacimce)

80.00 / 20.00 Kg./Kg.
2

Kum miktarına göre farklılıklar gösterebilir 1200-1500 kg/m

İnceltilmez

Mala, rakel

Teknik Özellikler Technical Specions

Component Number

Appearance-Color

Density

Viscosity

Solid Matter %

Mixing Ratio

Coverage

Application Thinner

Application Format

3

Comp.A:Colored liquid,Comp.B:Yellow-brown liquid
Comp.C:White aggregate

1.40 - 1.50 gr/cm³

100 (by Weight-by Volume)

80.00 / 20.00 Kg./Kg.

This can vary according to the amount of sand to 
2be added to the mixture 1200-1500 kg/m

The product is not thinned

Trowel, doctor blade

Ambalaj

SET (Kg.)  

Ana Malzeme (Base) (Kg.) 

Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 

Agrega (Kg.)

15.00   

12

3

-- --

--

--

--

Packing

15.00   

12

3

-- --

SET (Kg.)  

Main Material (Base)  (Kg.) 

Hardener (Kg.) 

Aggregate (Kg.)

--

--

--

Description
T-POX 3100 is a solvent-free, self-leveling epoxy based oor coating material that is weighed down with sand.
Properties
T-POX 3100 is a triple-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It exhibits excellent 
resistance to chemicals. It is resistant to friction and abrasion. It is liquid impermeable. It is easily cleaned, hygienic and 
antibacterial; it forms a jointless surface. It is economical with a glossy nish; it does not require long periods of 
maintenance.  
Areas of Application
It can be used on all concrete and cement surfaces exposed to heavy loads in factories, storage and assembly areas, 
shopping malls, schools, food and healthcare sectors and loading ramps.
Storage: When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, 
the shelf life of the product is 12 months from the production date.

و�� ا�����
� ّّ ّ �T-POX 3100������ ا��� �� ا�����ت �� ���رة �� ��دة ����� ��ر���ت �����ة �� ا������ ذا��� ا������ ��� إ����� � � � ��

ا�������

ّ � � ّ�T-POX 3100 ا������� ��� ��� �� ��دوج ا����ت ����� �� ���� ا�����ل و� ���ي �� ا�����ت� ���� ���و�� ���زة ���اد ا���������� ���وم �����ك وا�� �
ّ ً� ��� ا������، � و���د �������� ��� ���� �� ����� ا����دي وذو ���ن؛ ���� � ����� ��ات ���� �� ا�������  � � �� �

م���ت ا�������
��� � �� ّ ا�� ا����ق، ا��ارس، �����ت ا���اء � ��و��� ا����ا�� �� ��� ا���� ا������� وا������ ا����� ����ل ا����� � ا�����، ����� ا����� وا������، �� �

وا������ ا����� و��� ا�������

�� � �� � �� � ّ� � �ا������ ��� ����� �� +٥ و +٣٠ در�� ����� � ا������ وا������ ا��� �� ا����� � ��وف ����، ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا �� �ر� ا����ج��� � � �� �� �

Ürün Tanımı
T-POX 3100 Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen ve kumla köreltilen epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir
Özellikleri
T-POX 3100 Bisfenol A esaslı üçkomponentli üründür. Solvent içermez. Kimyasallara karşı mükemmel dayanım gösterir. 
Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Sıvı geçirimsizdir. Derzsiz Yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyenik ve 
antibakteryeldir. Uzun süre bakım gerektirmez ekonomik ve parlak yüzey bitişlidir.  
Uygulama Alanları
Fabrika, depolama ve montaj alanlarında, alışveriş merkezleri, okullar gıda ve sağlık sektöründe, yükleme rampalarında, 
ağır yüke maruz kalmış tüm beton ve çimentolu yüzeylerde kullanılabilir.
Depolama
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında  kuru ortamda +5 0C ile + 30 0C arasında depolandığında raf ömrü 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
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Solvents�z t�x epoks� sonkat
Solvent-free tix epoxy top coat

Technical Specions

C  Numberomponent

Glossiness

Density

Viscosity

Solid Matter Mixture (%) by volume

) by weightSolid Matter Mixture (%

Shore D

Application Thinner

Mixing Ratio  : by Weight

Pot life

Application Format

Coverage

Drying Time Powder Drying

Touch Dryness

Coat Acceptance Time

Full Dryness

2

Semi-matte

1,65-1,75 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1

Tix

100

100

75-80

Not Thinned

A/B: 85/15

30-40 min. /23°C, 200g. DIN 16945

Trowel, roller

400 gr/m³ /It (200-225 µ dry film th�ckness)

60 to 90 min. 23°C TS 4317

6 to 8 hours 23°C TS 4317

24 hours 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Teknik Özellikler

Komponent Sayısı

Parlaklık

Yoğunluk

Viskozite

Katı Madde Karışım Ağırlıkça (%)

Katı Madde Karışım Hacimce  (%)

Shore D

Uygulama Tineri

Karışım Oranı  ağırlıkça

Karışım Ömrü  

Uygulama Şekli

Saryat

Kuruma Süresi Toz Kuruma

Dokunma Kuruması

Kat Kabul

Tam Kuruma

2

Yarı mat   

1,65-1,75 gr/cm³  TS EN ISO 2811-1

Tix

100    

100

75-80

İnceltilmez 

A/B:  85/15 

30-40 dak. /23˚C,200 g. DIN 16945

Mala, rulo

400 gr /m² (200-225 µ kuru lm kalınlığı)

60-90   dk.  23°C TS 4317

6-8 saat  23°C  TS 4317

24 saat 23°C   TS 4317

7 gün  23°C   TS 4317

Description
The Solvent-Free Epoxy Paint is a double-component, thixotropic epoxy coating. Its most signicant properties are high 
surface hardness, water and chemical resistance, mechanical resistance and ease of cleaning. 
Area Of Application
It is applied as top coat on metal or concrete in factories, warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, 
schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, parking lots, treatment plants, areas where 
heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used.
Packaging Format
A/B: 17.0/3.0 = 20 kg set
Storage Information
The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

ّ � �ّ � �ا����� ��ء ا������ ���� ا����ت ا��� �� ا�����ت �� ���رة �� ��ف إ����� ���� ا��������� وأ� ������ � ���� ا���� ا������، وا���و�� ����ه ّ � �� � � � �
وا��اد ا���������، وا���و�� ا�������� و��� ا������� �

� � �� ا�� ا����ق، ورش ��، ���� ا����ات، ا��ارس، ا�������ت، ����� � �����ت ا������� �� ������ ���ف ���ي �� ا���دن أو ا������ � ا�����، ا����د��ت، ��
�� ����� �ا�دو��، ا������ت ا���ا���، ا���ات، ��ا�� ا����رات، ��ا�� ا�����، ا����� ا�� �����م ��� �����ت ا��ا���ت ا������ ا����� وا��اد ا��������� ا����� ��� �� �

����� ��� ١٧٫٠/٣٫٠ = ٢٠ �B / A � ا������ ���

� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا������ ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �
ً� ������ و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım
Solventsiz Epoksi Boya, iki komponentli tiksotropik epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, 
yüksek mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, 
laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton 
üzerine sonkat olarak uygulanır.
Ambalaj Şekli
A/B: 17.0 / 3.0= 20 kg takım
Depolama Bilgileri
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış 
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
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Karışım Ömrü 30-40 dk/23°C

Pot Life 30-40 min/23°C
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MOMENTUM T-POX 3300 MOMENTUM T-POX 3700

 

Solvent-free epoxy jo�nt
Solvents�z epoks� arakat

Komponent Sayısı 

Parlaklık  

Yoğunluk 

Katı Madde Karışım (%)  

Saryat 

Uygulama Yöntemi

Karışım Ömrü

Raf Ömrü

Katlar arası bekleme süresi

Kuruma Süresi

Mekanik Mukavemet

Shore D Sertliği

Ekipman Temizliği 

2

Yarı Mat   

1,50-1,60 gr/cm³ 

Ağırlıkça 96

400-0,700 kg /m² 
 0,

Çekpas, mala

30-40 dakika / 25 ˚C

1 yıl

12 saat  25°C 

12 saat  25°C

 7 gün

75 (7 gün  25°C)

Epoksi Tiner

Teknik Özellikler

Component Number

Outlook

Density

Solid matter by weight (%)

Coverage

Application Methods

Mixture Life

Shelf Life

Waiting time between coats

Drying time

Mechanical Strength

Shore D hardnes

Equipment cleaning

2

Bright

1,50-1,60 gr/cm³ 

96

400-0,700 kg /m² 
 0,

Flor squeegee, trowell

30-40 munites / 25 ˚C

1 year

12 hours  25°C 

12 hours  25°C

 7 days

75 (7 days  25°C)

Epoxy Thinner

Technical Specions

Tanım 
Solventsiz Epoksi Arakat, iki komponentli epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek 
mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı 
Self levelling ve portakal kabuğu desenli epoksi kaplamaların ara katı olarak kullanılır. 
Ambalaj Şekli: A/B: 17+3= 20 kg takım
Yüzey Hazırlığı  
* Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır.
* Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. 
Karışım Hazırlama 
A Bileşeni üzerine B bileşeni eklenerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile 
en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.
Kaplama Sistemi
Astarlama uygulamasından 25 °C'de 12 saat sonra ara kat uygulamasına geçilir. Ara kat uygulaması taraksız mala 
veya çekpas kullanarak 0,400 kg - 0,700 kg/m² saryat ile homojen bir yüzey elde edilinceye kadar yayılır, üzerinden 
kirpi rulo ile perdahlanır.
Uygulama Şartları
* Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm² çekme 
dayanımına sahip olmalıdır. 
* Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem bu değerin üzerinde ise nemli yüzeylerde 
kullanılan T-POX 2200 epoksi astar kullanılmalıdır.
* 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler: 
* T-POX 2000 Solventsiz Epoksi Eprenye Astar
* T-POX2200  %5<T-POX 2200<%10 Nemli Yüzeyler için Epoksi Astar
Bu ürünün üzerinde kullanılması önerilen ürünler: 
* T-POX 3250 TX Portakal Kabuğu Desenli Epoksi Son Kat Kaplama
* T-POX 3100 Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı Son Kat Kaplama

Denition
Two component, solvent free, epoxy top coat coating. Public Works Pos. No: 04.379/H03
Usage Areas: It is used as an intercoat for self leveling and orange patterned epoxy coatings
Packaging Format: A/B: 17+3 = 20 kg set

Surface Preparation  
* The surfaces to be applied must be free from oil, dust, and dirty. Free parts on the surface, cement grout on 
concrete surfaces and parts that prevent adhesion must be cleaned.
Mixing Preparation 
A and B component should be mixed with a low speed mixer for at least 3-4 minutes until a homogenous mixture is 
obtained by paying attention to mixture ratios. It is ready for application after mixing.
Application Conditions
* Surface should have sufcient strength. The concrete has a compression strength of at least 25 N/mm², nd a 
tensile strength of at least 1,5-2 N/mm².
* The surface must be clean and dry. Humidity must not exceed 5%, If the humidity is above this ratio, T-POX 2200  
Epoxy Primer for humid surfaces used on humid surfaces should be preferred.
* Avoid application in very humid environments and below 10°C.
* Mixing ratios should be considered.
Products that can be used under this product:
* T-POX 2000Solvent Free Epoxy Primer
* T-POX 2200 Epoxy Primer for %5<T-POX 2200<%10 Humid Surfaces
Products that can be used upper this product:
* T-POX3250 TX Solvent-free tix epoxy top coat
* T-POX 3100 Solvent-free epoxy self leviling
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Solvents�z epoks� sonkat duvar boyası
Solvent-free epoxy top coat wall paint

Description
The Solvent-Free Epoxy Paint is a double-component epoxy coating. Its most signicant properties are high surface 
hardness, water and chemical resistance, mechanical resistance and ease of cleaning. 
Area Of Application
It is applied as top coat on metal or concrete in factories, warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, 
schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where 
heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used.
Packaging Format: A/B: 17+3 = 20 kg set
Storage Information
The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C.

��� ��ا�����  ��ء ا������ ���� ا����ت ا��� �� ا�����ت �� ���رة �� ��ف إ����� وأ� ������ � ���� ا���� ا������، وا���و�� ����ه وا��اد ا���������، ّ � � � �
وا���و�� ا�������� و��� ا������� �

� � �� ا�� ا����ق، ورش ��، ���� ا����ات، ا��ارس، ا�������ت، ����� � �����ت ا�������  �� ������ ���ف ���ي �� ا���دن أو ا������ � ا�����، ����د��ت، ��
�� ����� �ا�دو��، ا������ت ا���ا���، ا���ات، ��ا�� ا����رات، ��ا�� ا�����، ا����� ا�� �����م ��� �����ت ا��ا���ت ا������ ا����� وا��اد ا��������� ا����� ��� �� �

����� ��� ١٦/+٤ = ٢٠ �B / A � ا������ ���

� � � � �� �� ��� أن ���ن ������ت ا������ ���� ا���� ا���ا� ����� �� ١٢ ��ا � ا������ وا������ ا��� دون � ��� إ��ق أ���� ��م ا�����ت و ���������ت ا������  �
ً� ������ و����� �� ا������، در�� ��ارة ا����� � ا����� ا����� ١٥ إ� ٢٥ در�� �������

Tanım
Solventsiz Epoksi Boya, iki komponentli epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek 
mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, su tankları, gıda 
sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, otopark 
alanlarında metal veya beton üzerine sonkat olarak uygulanır.
Uygulama Şekli
Beton yüzeylerde toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton yüzey Solventsiz Epoksi Emprenye  
astar (T-POX 2000) ile uygulama talimatları dikkate alınarak emprenye olacak şekilde astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki 
çatlak ve çukurlar epoksi hava/macun kullanılarak tamir edilmelidir.
Astar yüzey T-POX 3300 Solventsiz Epoksi sonkat ile uygulama talimatları dikkate alınarak yaklaşık 200-300µ kuru lm 
olacak şekilde fırça rulo veya airless pistole ile tatbik edilir.
Ambalaj Şekli: A/B: 17+3= 20 kg takım
Depolama Bilgileri
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma 
tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal 
yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 
ay raf ömrü vardır.
Sağlık ve Güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası 
standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi 
Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. 
Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
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Technical Specions

C  Numberomponent

Glossiness

Density

Viscosity

Solid Matter Mixture (%) by volume

Solid Matter Mixture (%) by weight

Shore D

Application Thinner

Mixing Ratio  : by Weight

Pot life

Application Format

For Floor

Drying Time Powder Drying

Touch Dryness

Acceptance Dryness

Full Dryness

2

Glossy

1,40-1,50 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1

100-300 mPas

100

100

~80-ASTM D 2240, DIN 53505

Not Thinned

A/B: 80/20

30-40 min. /23°C, 200g. DIN 16945

Roller, brush, Airless Spraying

60 to 90 min. 23°C TS 4317

5 to 7 hours 23°C TS 4317

24 hours 23°C TS 4317

7 days  / 23°C TS 4317

Coverage

For Wall 0,150+0,150 kg/m²

0,350+0,350 kg/m²

Komponent Sayısı

Parlaklık

Yoğunluk

Viskozite

Katı Madde %

Shore D

Uygulama Tineri

Karışım Oranı

Karışım Ömrü

Uygulama Şekli

Saryat

Kuruma Süresi Toz Kuruma

Dokunma Kuruması

Montaj Kuruması

Tam Kuruma 

2

Parlak

1.40 - 1.50 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1

100-300 mPas

Ağırlıkça 100

Hacimce 100

~80-ASTM D 2240, DIN 53505

İnceltilmez

Ağırlıkça: A/B: 80/20

30-40 dak. /23°C, 200g. (DIN 16945)

Fırça, Rulo, Havasız Püskürtme

60-90 dk. 23°C TS 4317

5-7 saat  23°C TS 4317

24 saat  23°C TS 4317

7 gün  23°C TS 4317

Teknik Özellikler

Duvar için 

Zemin için

0,150+0,150 kg/m²

0,350+0,350 kg/m²
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MOMENTUM T-POX 6000

 

İk� b�leşenl�, solvents�z, epoks� bazlı şeffaf kaplama
(dekorat�f yüzey)

Technical Specions

Density

Viscosity

Shore D Hardness

Compressive Strength

Flexural Strength

Bond Strength

Abrasion Strength

Duration of Use After Mixing

Consumption

Powder Dryness

Touch Dryness

Total Curing Time

Aplication Format

Mixed Resin: 1,10-1,20 kg/liter 

Mixed Resin: 2000-3000 mPa.s

7 days: 75-85 (ASTM D2240-05)

28 days: > 60 N/mm² (ASTM D695-10)

7 days: > 30 N/mm² (ASTM D790)

7 days  :  > 3 N/mm² (Concrete) (ASTM D7234)

7 days: 40 mg (± %3) (CS 10/1000/1000) (ASTM D4060-14)

30-40 minutes

1,00 kg/m2 

1-2 hour / 23ºC

5-7 hour / 23ºC

7 days

Trowel,Roll

Description of Product: T-POX 6000, is a low viscosity, solvent-free, two components, epoxy based transparent coating.                        

Fields of Application

- Airport terminals                                                                                                                                                                                 

- Hospital                                                                                                                                                                                                            

- Pharmaceutical industry

- Shopping malls

- Pharmaceutical and chemical plants

- Muse and convention centers

- Ofces and management buildings

- Hotels, sport complexes

Packaging

Part A: 10 kg. net – Part B: 6 kg. net

Total: Part A+B: 16 kg. net – Part A+B: 18,5 kg. gross

*Barrels are available if requested.

Storage: Store in original sealed containers in a cool dry environment at temperatures between +5 C and +30 C. Do not put  °  °

excessive loads on top of the products, which would damage the packaging.

Shelf Life: Minimum 12 months from date of production if stored in original unopened containers. Once opened, product should be 
consumed within one week as it is stored under appropriate storage conditions.

Ürün Tanımı: T-POX 6000, düşük viskoziteli, solventsiz, iki bileşenli, epoksi bazlı şeffaf bir kaplamadır.Uygulama 

alanları 

- Havaalanı terminalleri

- Hastane

- İlaç endüstrisi

- Alışveriş merkezleri

- Farmasötik ve kimyasal tesisler

- Muse ve kongre merkezleri

- Osler ve yönetim binaları
- Oteller, spor kompleksleri.
Ambalaj: Baz A: 10 kg. net – Baz B: 6 kg 
Toplam: A + B: 16 kg. net - A + B: 18,5 kg. brüt
* İstenirse varil mevcuttur.
Depolama: Orijinal mühürlü kaplarında serin ve kuru bir ortamda + 5 C ile + 30 C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. ° °
Ürünlerin üzerine, ambalajına zarar verebilecek aşırı yük koymayın.
Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, depolandığında üretim tarihinden itibaren en az 12 ay. Açıldıktan sonra, 
uygun depolama koşullarında depolandığı için ürün bir hafta içinde tüketilmelidir.
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Two component, solvent free, epoxy based transparent coat�ng 
(decorat�ve surface)

Teknik Özellikler

1,10 -1,20 kg/litre 

1.000-2.000 mPa.s 

7 gün: 75-85 (ASTM D2240-05) 

28 gün : > 60 N/mm² (ASTM D695-10) 

7 gün : > 30 N/mm² (ASTM D790) 

7 gün : > 3 N/mm² (Beton) (ASTM D7234) 

7 gün : < 40 mg (CS 10/1000/1000) (ASTM D4060-14) 

30-40 dakika 

7 gün 

Karışım Yoğunluğu

Viskozite Karışım

Shore D Sertliği  

Basma Mukavemeti  

Eğilme Dayanımı 

Yapışma Dayanımı 

Aşınma Dayanımı 

Karışımdan Sonra Kalan 
Kullanım Süresi 

Tam Kürlenme Süresi 
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MOMENTUM EXCLUSIVE 
MOMENTUM EXPERT 

MOMENTUM EXCLUSIVE 
MOMENTUM EXPERT 
MOMENTUM EXPERT/Ce�l�ng
MOMENTUM EXPERT ASTAR
MOMENTUM CORSE PRIMER
H� Tech TERMAL
H� Tech ASPHALT PAINT
H� Tech ELAST
H� Tech ELASTICOTE FC
H� Tech M-COAT SMOOTY
H� Tech M-COAT DECOR
H� Tech DECO TERMAL
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MOMENTUM EXPERT MOMENTUM EXPERT
Exter�or pa�nt Inter�or pa�nt
S�l�konlu mat dış cephe boyası İç cephe boyası

Ürün Tanımı
Su bazlı, yüksek alkali direncine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülüğe sahip mat dış cephe boyasıdır. 
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama, dökülme yapmaz. Sürtünme ve yıkanmaya dayanıklıdır, 
örtücüdür; teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Beton, sıva, tuğla, eternit vb. 
üzerine uygulanır.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Tek katta 7-8 m²/L
Ambalaj
7,5L-12,5L-15L, 20kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.
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Product Description
This is a water-based, high alkali resistant, easily applicable, high-covering matt exterior paint. Adheres perfectly 
to all kinds of surfaces as a crack and peel proof paint. It is resistant to friction and washing. It enables the 
moisture inside as a breathable paint. It can be applied to concrete, plaster, brick and Eternit roong, among 
many other exterior surfaces.
Coverage Area
7-8 m²/L on single coat.
Package
7,5L-12,5L-15L, 20kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.

EN

MOMENTUM EXCLUSIVE MOMENTUM EXCLUSIVE
Exter�or pa�nt Inter�or pa�nt
S�l�konlu mat dış cephe boyası İç cephe boyası

Ürün Tanımı
Su bazlı, yüksek alkali direncine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülüğe sahip mat dış cephe boyasıdır. 
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama, dökülme yapmaz. Sürtünme ve yıkanmaya dayanıklıdır, 
örtücüdür; teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Beton, sıva, tuğla, eternit vb. 
üzerine uygulanır.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Tek katta 10-11 m²/L
Ambalaj
7,5L-12,5L,15L, 20 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.
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Product Description
This is a water-based, high alkali resistant, easily applicable, high-covering matt exterior paint. Adheres perfectly 
to all kinds of surfaces as a crack and peel proof paint. It is resistant to friction and washing. It enables the 
moisture inside as a breathable paint. It can be applied to concrete, plaster, brick and Eternit roong, among 
many other exterior surfaces.
Coverage Area
10-11 m²/L on single coat.
Package
7,5L,12,5L, 15L, 20kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.

EN

Ürün Tanımı
Su bazlı, mat görünümlü silikon katkılı son kat iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Sıva, 
beton, eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, 
dekoratif iç cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın 
kabarmasını ve dökülmesini önler.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Tek katta 8-10 m²/L
Ambalaj
7,5L - 12,5L - 15L - 20 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.
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Product Description
This is a water-based, silicon, matt interior top coat paint. Acrylic copolymer binder-based. Applied on surfaces 
such as plaster, concrete and eternit. It is an odorless, cleanable decorative interior paint with convenient 
application and ne covering properties. The water repelling and vapor permeability increasing ability of the 
paint's silicon base prevents bubbling and peeling, especially in humid environments.
Coverage Area
8-10 m²/L on single coat.
Package
7,5L - 12,5L - 15L - 20kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.
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Ürün Tanımı
Su bazlı, mat görünümlü silikon katkılı son kat iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Sıva, beton, 
eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, dekoratif iç 
cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın kabarmasını ve 
dökülmesini önler.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Tek katta 7-9 m²/L
Ambalaj
7,5L - 12,5L - 15L ve 20 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra mümkün 
olan en kısa sürede kullanın.
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Product Description
This is a water-based, silicon, matt interior top coat paint. Acrylic copolymer binder-based. Applied on surfaces 
such as plaster, concrete and eternit. It is an odorless, cleanable decorative interior paint with convenient application 
and ne covering properties. The water repelling and vapor permeability increasing ability of the paint's silicon base 
prevents bubbling and peeling, especially in humid environments.
Coverage Area
7-9 m²/L on single coat.
Package
7,5L - 12,5L - 15L and 20 kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a can 
has been opened, use as soon as possible.

EN
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MOMENTUM EXPERT ASTAR
M-STAR pr�mer
M-STAR astar

MOMENTUM EXPERT MOMENTUM CORSE PRIMER
Ce�l�ng pa�nt
Tavan boyası Brüt beton astarı

Ürün Tanımı
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, 
kapatma gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilen, fırça izi bırakmayan, sıçratma yapmayan tam mat dekoratif 
plastik tavan boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Tek katta 7-9 m²/L (4-6 m²/kg).
Ambalaj
7,5L - 12,5L - 17,5kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-35 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Product Description
An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling 
paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non-
splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel 
proof.
Coverage Area
7-9 m²/L (4-6 m²/kg) for a single coat.
Package
7,5L - 12,5L - 17,5kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-35°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.
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Exposed concrete pr�mer

Ürün Tanımı: Polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzey 
aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttırır.
Uygulama Alanları
· İç mekanlarda çimento esaslı ve alçı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını arttırmak için;
· Tavan sıvaları için astar olarak,
· Tavan asmolen üzerine sıva astarı olarak,
· OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı sıva astarı olarak kullanılır.
Özellikler/Avantajlar: Malzeme brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir. Çimento ve özellikle 
alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliliğini arttırır.
Saryat: 0,150-0,250 kg/m²
Ambalaj: 15 kg ve 20 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Product Description: Polymer reinforced resin based plaster primer. Increase surface adherence, working time 
and processability of cement and especially plaster based plots.
Scope of application: To increase the adherence of cementitious and gypsum plaster mortars to gross concrete 
surfaces indoors;
As a primer for ceiling plumbers, As plaster lining on the ceiling,
It is used as gypsum plaster and cement based plaster primer on OSB.
Features / Benets: The material can be used on gross concrete surfaces, walls and ceilings. It increases the 
surface adherence, working time and processability of cement and especially gypsum based plots.
Consumption: 0,150-0,250 kg/m²
Package: 15 kg ve 20 kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.
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Ürün Tanımı
Yüksek kaliteye sahip, iç ve dış cepheler için geliştirilmiş, akrilik reçine esaslı, alkaliye karşı dayanımı yüksek, su 
bazlı, çevre dostu bir astardır. Özel formülü sayesinde, yüzeye mükemmel nüfuz ederek, yüzeyin eşit bir şekilde 
doldurulmasını sağlar ve son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır. İç ve dış cephelerde, yeni kürlenmiş 
beton, sıva, alçı levha gibi yüzeylerde kullanımı uygundur.
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 L ürün ile, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 8-10 m²'lik alan astarlanabilir.
Ambalaj: 17 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-35 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Product Description
A high-quality, acrylic-resin-based, highly alkali-resistant, water-based, environmentally friendly primer for 
interior and exterior use. Penetrates perfectly into the surface, spreads homogeneously and reduces 
consumption of top coat paint by 15-20% due to its special formula. Suitable for use on interior and exterior 
surfaces, new cured concrete, plaster and gypsum boards.
Coverage Area: When 1 L of the product is thinned and, a 8-10 sqm area may be primed depending on the 
absorbency of the surface.
Package: 17 kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-35°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.
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H� Tech TERMAL H� Tech  ASPHALT PAINT
H� Tech termal heat �nsulat�on pa�nt Asphalt pa�nt
Seram�k ve cam kürec�k dolgulu ısı yalıtım boyası Asfalt boya

Yoğunluk

Parlaklık

Tane Boyutu

Su Buharı İletim Hızı

Su İletim Hızı

Güneş Işığı Yansıtma (sr) 

Kuruma Süresi 

Tamamen Kuruma Süresi

Yangın Dayanımı

Isı Dalgası Yayılımı (ıe) 

1,20±0,5 Kg/m3

Mat

≤20µm

2,4 Kg/m .s.pa2

0,01 Kg/m .h2 0.5

Astm E 903-12=89.20%

2 Saat (1 Kat İçin Ve 23°c Sıcaklıkta) 

12 Saat.

Bs1d0 And En 13501-1.

Astm C 1371-15=84.70%

Teknik Özellikler Technical Specions

Density

Brightness

Grain Size

Water Permeability Coeffıcıent

Steam Permeability Coeffıcıent

Sunlight Reection(sr)

Heat Wave Propagation (ıe) 

Fire Reaction Class

Drying Time

Completely Dry For

1,20±0,5 Kg/m³

Matt

≤20µm
22,4 Kg/m .s.pa

0,01 Kg/m .h2 0.5

Astm E 903-12=89.20%

Astm C 1371-15=84.70%

Bs1d0 And En 13501-1.

2 Hours (1 Coat And 23 °C Temperature) 

12 Hours.

Ürün Tanımı
Yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı vericiliği değerlerine 
sahip buhar geçirgenliği olan elastomerik reçine esaslı, ısı yalıtımı sağlayan özel vakumlu mikro kürecikler içeren, 
iç ve dış cephede ısı ve su yalıtımı sağlayan bilimsel olarak etkinliği ıspatlanmış özel bir boyadır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Dış cephelerde 1 lt/m² (en az 1mm & 1,5 mm kalınlıkta olmalıdır)

2İç cephe uygulamalarında maksimum 300 ml/m  saryatla kullanılmalıdır.
Kuruma Süresi
20 derece ve %50 nem ortamı düşünüldüğünde, toz tutma kuruması 1 saat , dokunma kuruması 2 saat, 2 kat 
uygulama 4 saat ve tam  kuruma 24 saat olmalıdır.
Önerilen Uygulama Aparatları
İç cephe rulosu ve fırça ile uygulanır.
Ambalaj: 15 Lt / 18 kg PE kova
Depolama
Orijinal açılmamış kovalarda kuru ve 5-25 ° C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir, ambalaj açıldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Product Description
An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling 
paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non-
splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel 
proof.
Coverage Area
1 lt / m² (at least 1mm & 1.5 mm thickness) on exterior walls. It should be used with a maximum consumption 

2of 300 ml /m  in interior applications
Drying Time
20 °C and 50% humidity environment, it should be 1 hour for dust retention drying, 2 hours for touch drying, 4 
hours for 2 times application and 24 hours for full drying.
Recommended Application Tools
Apply with a satin roller and brush.
Technical Specications
TSE K 127 THERMAL PAINTS (Conforms to TS 5808 and TS 7847)
Package: 15 Lt / 18 kg PE bucket
Storage
Can be kept for minimum 12 months in the original unopaned pails in dry and at temperature of 5-25°C once a 
can has been opened, use as soon as possible.
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Ürün Tanımı: HiTech ASFALT PAINT eski yada yeni dökülen bütün asfaltlara uygulanabilir. Zeminin kuru olması 
gereklidir. Eğer eski asfaltlarda uygulanacaksa zemin tazyikli suyla güzelce yıkanmalıdır ve kuruması 
beklenmelidir. Önceden varsa tamirat gerektiren yerler sıcak asfalta tamir edilmelidir. Yeni tamamlanan asfaltlarda 
asfalt sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğü zaman yüzey kaplama işlemi yapılır. Özel asfalt boyası sistemi iki 
ünitedir: birincisi özel çimentolu polimer takviyeli toz karışım (A Komponent); ikincisi renkli, su bazlı modiye 
akrilik polimer esaslı sıvı bileşen (B Komponent)
Asfalt Boyasının Faydaları: -Özel çimento ile akrilik reçine esaslı boya asfalta iyice yapıştığından kolay kolay 
asfaltın üzerinden çıkmaz ve renkli görünüm yıllarca kalır. 
-Özel çimentonun içinde bulunan sertleştirici sayesinde, asfalt yüzeyi sertleşir, asfaltın aşınma mukavemeti 
normal asfalta göre üç kat artar. 
-Özel boyası sayesinde asfalt -30 derece ile, +70 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığını muhafaza eder, derzler ilk 
görünümünü muhafaza eder. 
-Özel asfalt boyası güneş ışınlarını yansıttığı için asfaltın yakıcı sıcaklığını hissettirmez. 
-Mevcut asfalt kaplama üzerine uygulanan özel asfalt dolgu macunu ve boya sayesinde yalıtım özelliği ve su 
izolasyonuda sağlar. 
-İstenildiğinde üzeri tekrar aynı yada farklı renklerde boyanabilir. 
-Kaplama boya içindeki polimerler ve doğal malzemelerden dolayı beton ve asfalttan çok daha uzun ömürlüdür.
Ambalaj Şekli: A Komponent: 18 kg toz bileşen - B Komponent:  7 kg sıvı bileşen 
Toplam: Çift komponentli PE kovada 25 kg set
Yoğunluk (sıvı bileşen): 1,0 - 1,2 KG/L
Saryat: 1,1-1,6 kg/m² ( 2 kat uygulama )
Depolama: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay.

Product Description: HiTech ASFALT PAINT is a proprietary technology and application process that produces realistic-looking 
brick, slate, stone and other design effects directly onto an asphalt base. HiTech ASFALT PAINT combines the exibility and 
strength of asphalt with leading-edge coating technologies. The result; a cost-effective, durable surface that requires minimal 
maintenance. 
Characteristics / Advantages: Asphalt vs. Other Materials: Enjoy signicant savings and more design freedom when you 
choose asphalt as a single pavement substrate for your landscape projects. With  HiTech ASFALT PAINT  you won't need more 
expensive materials such as concrete, brick or stone to realize your design potential. Fast installation delivers more savings as 
well as exibility to work with demanding construction schedules. Better yet, your projects will continue to impress and deliver 
savings season after season. Unlike other popular paving materials, asphalt is very forgiving. It expands and contracts with 
changes in the temperature, making it resistant to the ravages of extreme weather and time.  With HiTech ASFALT PAINT you can:  
safely channel pedestrian and vehicular trafc with raised or level medians  create custom pathways right up to public buildings 
and facilities  beautify sidewalks, plazas and play areas  enhance public awareness of your community's brand.
Package: Total net 25 kg combi plastic buckets (7 kg liquid in the upper part + 18 kg powder in the lower part).
Composition: Part A: Cementitious Mixture, Part B: Modied Acrylic Emulsion 
Densıty (liquid Component): 1,0 – 1,2 KG/L / PH: 7 – 10 (mixture)
Consumption: This depends on the surface and roughness of the substrate. As a guide, 1,1 – 1,6 kg/m2. (2 layers)
Storage Conditions/Shelf Life: 24 months from date of production if stored properly in unopened and undamaged original 
sealed containers at temperatures between +5°C to +35°C at dry conditions. Protect from excessive temperature and frost.
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H� Tech ELAST H� Tech ELASTICOTE FC 
Akr�l�k esaslı zem�n ve çatı yalıtım kaplaması
Acryl�c based, �oor and roof coat�ng mater�al

Su yalıtım duvar çatı kaplama malzemes� ve duvar boyası

Yoğunluk

Yırtılma Mukavemeti

Elastik

pH değeri

Isı Mukavemeti

Uygulama Sıcaklığı

Depolam Süresi

Sağlık ve Emniyet

Parlaklık

Kuru lm kalınlığı

Tane Büyüklüğü

Yüzey Kuruma Süresi

Renk

3
1,20-1,25kg/m

2
6,5 N/mm   (23ºC ve 50 bağıl nem DIN 53455)

%100-200  (+3ºC DIN 53455)

8-10

-40ºC + 70

+5ºC üzerinde uygulama yapılmalı

12 ay

Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ

G3

E4

S1

4-5 saat (normal iklim şartlarında)

Beyaz ve renkli

Teknik Özellikler

Density

Tensile Strenght

Elasticy

pH Value

Resistance of Temperature

Application Temperature

Storege

Flash Point

Healt&Safety

Surface drying time

Color

1,20-1,25 kg/m3

6,5N/mm   (23ºC-DIN53455)
2

%100-200  (+3ºC DIN 53455)

8-10

-40ºC + 70

The material should not be applied below +5ºC

12 months

Nonammable

Contains no solvents

4-5 hours (under normal climatic conditions)

White and colored

Technical Specions

Waterproofing wall roof coat�ng mater�al and wall pa�nt

Product Description: Vinil modied anionic, acrlic resin based,elastic, thicsotropic silk mat external wall and roof caoting. The 
material is not affectted by weather conditions, moisture and salt water, HiTech ELAST also provides respiration to the surface. 
Waterproof special material,cleaning with detergent and soap.
Scope Of Application: It is an acrylic based single component riding waterproong material containing elastomeric resin which 
is used to create an elastic insulation layer in waterproong of the inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the 
buildings which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, 
multi-point sloping gutters, terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, wood, metal and 
eternite surfaces
Product Features:
-Operation is ready.
-Solvent free.
-Resistant to UV rays and weather conditions.
-It is permanently elastic.
-It is not affected by aging.
-Easy and fast application.
-Breathes.
-Can be painted
Application: The surface should be dry, clean and inclined to allow water ow. Deep cracks must be lled with Acrylic Mastic. 
Prior to insulation, Titech Elast mixture prepared by thinning with %30-40 weight of water should be primed and prepared for 
surface coating. No Water should be thoroughly mixed before use. HiTech Elast is applied to the primed surface with roller or 
brush until the surface is completely covered. A uniform lm thickness of at least 1 mm in thickness should be provided when it 
is dry for a smooth and suitable surface. Hitech Elast should be applied in 2 layers in such a way that each oor is driven 
perpendicularly to each other and one oor must not be completely dry before the other oor. It
must be protected from rain and frost for the rst 24 hours after application. Tools can be cleaned with water
immediately after application.

2Consumption: 0,800-1,100kg / m  depending on pattern structure and application tool
Packaging: 15 L - 18,5 kg plastic bucket
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC- 25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.
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Ürün Tanımı: Su bazlı, anyonik vinil modiye akrilik reçine esaslı, elastik dış cephe malzemesidir. 
İpek mat parlaklığında olup dekoratiftir. Rutubete, deniz suyuna, zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, 
bakteri ve küf tutmayan, aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı, titrostopik görünüşlü malzemedir. Esnek 
oluşu, sıva ve rötre çatlaklarına mani olur. Su geçirmeme özelliğinin yanı sıra duvar ve bina 
bünyesinde çeşitli sebeplerle oluşan nem buharını dışarı atma özelliği en üstün niteliklerindendir. 
Deterjan ve sabunlu suyla silinebilir.
Uygulama Alanları: Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış 
cephelerin pozitif yönden suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, 
elastomerik reçine içeren akrilik esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş 
yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, teras ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, 
çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Ürün Özellikleri: -Kullanıma hazırdır. -Solvent içermez. -UV ışınlarına ve dış hava koşullarına 
dayanıklı. -Daimi elastiktir. -Yaşlanmadan etkilenmez. -Kolay ve hızlı uygulama. -Nefes alır. -Üzeri 
boyanabilir
Uygulama: Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar 
Akrilik Mastik ile doldurulmalıdır. Yalıtım öncesinde ağırlıkça %30-40 kat su ile inceltilerek hazırlanan 
HiTech Elast karışımı ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 
Kullanmadan önce Hitech Elast iyice karıştırılmalıdır. HiTech Elast , astarlanmış yüzeye rulo veya 
fırça ile yüzey tamamen kaplanana kadar sürülür. Düzgün ve uygun bir satıh için kuruduğunda en az 
1 mm kalınlığında olacak bir uniform lm kalınlığı teşkil edilmelidir. Hitech Elast , her kat birbirine dik 
istikamette sürülecek şekilde 2 kat olarak uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat 
sürülmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler 
uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir.

2Saryat: 0,800-1,100kg/m  desen yapısı ve uygulama aracına bağlı olarak.
Ambalaj: 15 L - 18,5 kg plastik kova
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay 
boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Ürün Tanımı: Su bazlı, anyonik vinil modiye akrilik reçine esaslı-kauçuk takviyeli, elastik zemin ve çatı kaplama 
malzemesidir. İpek mat parlaklığında olup dekoratiftir. Rutubete, deniz suyuna, zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, 
bakteri ve küf tutmayan, aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı, titrostopik görünüşlü malzemedir. Esnek oluşu, sıva ve 
rötre çatlaklarına mani olur. Su geçirmeme özelliğinin yanı sıra duvar ve bina bünyesinde çeşitli sebeplerle oluşan 
nem buharını dışarı atma özelliği en üstün niteliklerindendir. Deterjan ve sabunlu suyla silinebilir.
Uygulama Alanları: Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, teras ve balkonlarda, çatı oluklarında ve 
beton, ahşap, metal ve eternit yüzeylerde, yaya yürüyüş yollarında, haf araç otoparkları, fabrika zemin 
yüzeylerinde  uygulanabilir.
Ürün Özellikleri:
-Kullanıma hazırdır.
-Solvent içermez.
-UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı.
-Daimi elastiktir.
-Yaşlanmadan etkilenmez.
-Kolay ve hızlı uygulama.
-Nefes alır.
-Üzeri boyanabilir.
Uygulama: Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar Akrilik Mastik ile 
doldurulmalıdır. Uygulama öncesinde ağırlıkça %30-40 kat su ile inceltilerek hazırlanan HiTech Elasticote FC 
karışımı ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır hale getirilmelidir. Kullanmadan önce Hitech Elasticote 
FC iyice karıştırılmalıdır. HiTech Elasticote  FC , astarlanmış yüzeye rulo veya fırça ile yüzey tamamen kaplanana 
kadar sürülür. Düzgün ve uygun bir satıh için kuruduğunda en az 1 mm kalınlığında olacak bir uniform lm 
kalınlığı teşkil edilmelidir. Hitech Elasticote FC , her kat birbirine dik istikamette sürülecek şekilde 2 kat olarak 
uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile 
yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir.

2Saryat: 1,000-1,100kg/m  desen yapısı ve uygulama aracına bağlı olarak (2 kat) Ambalaj: 18,5kg plastik kova
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 30ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Product Description: Water based, anionic vinyl modied acrylic resin based-ruber reinforced, elastic  oor and roof coating 
material. Silk matte gloss and decorative. It is a material that is resistant to moisture, sea water, weak chemical solution, does 
not keep bacteria and mold, is extremely cold and sun resistant, titrostopik looking material. Its elasticity prevents cracks and 
shrinkage cracks. In addition to water impermeability, it is one of the best properties to remove the moisture vapor formed by 
the wall and the building for various reasons.
Scope Of Application: It can be applied on roofs with large surfaces, sloping roofs with multiple junction points, terraces and 
balconies, roof gutters and concrete, wood, metal and eternite surfaces, pedestrian walkways, light vehicle car parks, factory 
oor surfaces.
Product Features:
-Operation is ready.
-Solvent free.
-Resistant to UV rays and weather conditions.
-It is permanently elastic.
-It is not affected by aging.
-Easy and fast application.
-Breathes.
-Can be painted
Application: The surface should be dry, clean and inclined to allow water ow. Deep cracks must be lled with Acrylic Mastic. 
Prior to insulation, Hitech Elasticote FC  mixture prepared by thinning with % 30-40  weight of water should be primed and 
prepared for surface coating. No Water should be thoroughly mixed before use. HiTech Elasticote FC  is applied to the primed 
surface with roller or brush until the surface is completely covered. A uniform lm thickness of at least 1 mm in thickness 
should be provided when it is dry for a smooth and suitable surface. Hitech Elasticote  FC should be applied in 2 layers in such 
a way that each oor is driven perpendicularly to each other and one oor must not be completely dry before the other oor. It 
must be protected from rain and frost for the rst 24 hours after application. Tools can be cleaned with water immediately after 
application.

2Consumption: 1,000-1,100kg / m  depending on pattern structure and application tool (2 layer)
Packaging: 18,5kg plastic pail
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-30ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.

Yoğunluk

Yırtılma Mukavemeti

Elastik

pH değeri

Isı Mukavemeti

Uygulama Sıcaklığı

Depolama Süresi

Sağlık ve Emniyet

Parlaklı

Kuru lm kalınlığı

Tane Büyüklüğü

Yüzey kuruma süresi

Renk

Teknik Özellikler

1,25-1,30kg/m3

6,5 N/mm2  (23ºC ve 50 bağıl nem DIN 53455)

%80-100  (+3ºC DIN 53455)

8-10

-40ºC+70

+5ºC üzerinde uygulama yapılmalı

12 ay

Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ

G3

E4

S1

4-5 saat (normal iklim şartlarında)

Beyaz ve renkli

Technical Specions

Density

Tensile Strenght

Elasticy

pH Value

Resistance of Temperature

Application Temperature

Storege

Flash Point

Healt&Safety

Surface drying time

Color

31,25-1,30 kg/m
2

6,5N/mm   (23ºC-DIN53455)

%80-100  (+3ºC DIN 53455)

8-10

-40ºC+70

The material should not be applied below +5ºC

12 months

Nonammable

Contains no solvents

Unhazardous for human health

4-5 hours (under normal climatic conditions)

White and colored
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H�Tech M-COAT SMOOTY 
Exter�or and ınter�or paste
Dış cephe macunu
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Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik reçine esaslı,esnek yapıda bir macundur
Uygulama Alanları: Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış cephelerin 
pozitif yönden suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren 
akrilik esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, 
teras ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler 
üzerine uygulanabilir.
Ürün Özellikleri: Esnek çatlak onarımında ya da oluşumunun engellemesi amacıyla kullanılır.
Uygulama: Çatlaklar çelik mala yardımıyla uygulanır. Çok geniş çatlaklarda veya yarık doldurmada uygulama iki 
defada tamamlanır.  Katlar arası 12 saat beklenmelidir.
Uygulama Özellikleri: İnceltme Oranı Kullanıma hazırdır. Kaplama Alanı (m2/L) Uygulama şekline ve uygulanan 
çatlağın genişliğine göre değişir.
Önerilen Uygulama Ekipmanları: Spatula, mala, spatula gibi macun çekme malzemeleri.
Teknik Özellikler: Reçine Tipi Akrilik kopolimer. Renk beyaz. 
Katı Madde % (ağırlıkça) 82-83 ASTM D 4209            Katı Madde % (hacimce) 69-70 ASTM D 4209
Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik kova
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Ürün Tanımı: Emülsiyon esaslı, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan, mala ile desen verilen, kalın, çizgi 
desenli, dekoratif, hazır renkli sıvadır.
Uygulama Alanları: Dış cephede kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere, 
istenildiğinde de dekoratif görüntüsü ile iç yüzeylere uygulanır.
Özellikleri: Suya dayanıklıdır. Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme 
kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar. UV, aşırı soğuk veya sıcak, yağmur, kar, nem gibi ağır hava 
şartlarından etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. Alkaliye dayanıklıdır. Malanın hareket yönünün 
değiştirilmesi ile elde edilen yatay, düşey veya çizgi desenleri ile oldukça dekoratiftir. Solvent içermediği için 
kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.  (23°C ve %50 Bağıl Nem) 
Genel Bilgiler: Renkleri: Dış cephe kartelasındaki Ayrıca beyazı Renk Ustası ile renklendirilebilir. Dokusu: Çizgi 
desenli. Yapısı: Akrilik emülsiyon esaslı. İncelticisi: Su. Yoğunluk:1,80-1,85kg/m3
Uygulama Bilgileri: Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)     Çelik mala ve plastik mala
Kuruma Süresi: -Yüzey kuruması: Yaklaşık 24 saat  -Tam kuruması: 2-3 gün  -Daha düşük sıcaklık ve daha 
yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. 

2 2 2 Fine:1,0-1,5 kg /m      Medium:1,5-2,0 kg/m        Corse:2,0-2,5 kg/mSaryat:
Paketleme: 17kg,20kg plastik kovalarda.
Depolama: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 12 ay 5-35°C arasında depolanmalıdır.
Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

Product Denition:   Polymer emulsion based, line textured, trowel applied, coarse, ready mixed interior and exterior plaster.
Application Areas: On exterior mineral surfaces such as concrete, mortar, cement panel, etc., on previously painted surfaces 
and also on interior surfaces for decorative purposes.  High water vapour permeability allowing building to breathe.  Features:
Long lasting; resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its original properties for years without cracking, blistering and 
fading. Alkali resistant. Horizontal, vertical or circular line textures can be obtained by movements of trowel. Water resistant. 
Solvent free and practically odourless. Water thinnable and ecologically compatible.  Colors: Available in 144 General Data:
colors of the exterior color chart. Tintable by Renk Ustası. Texture: Line textured. Composition: Polymer emulsion based. 
Thinner: Water. Density:1,80kg/m    Application Temperature Range (+5°C) - (+35°C) Surface dry after 24 hours 3  Drying Time: 
and thoroughly dry after 2-3 days. Lower temperatures and/or higher relative humidity will lengthen the drying process.  

2 2 2Consumption:  Packing:  Fine:1,0-1,5 kg /m      Medium:1,5-2,0 kg/m      Corse:2,0-2,5 kg/m  17kg, 20kg plastic pail.
Storage:12 mont it should be stored at 5-35°C in sealed containers which are not in direct sunlight. The mouth of the containers 
must be kept closed when not in use. It must be protected from frost.

Product Description: This is a water based exterior paste that offers a higher performance in repairing cracks and preventing 
their formation.
Scope Of Application: It is an acrylic based single component riding waterproong material containing elastomeric resin which 
is used to create an elastic insulation layer in waterproong of the inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the 
buildings which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, multi-point sloping 
gutters, terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, wood, metal and
eternite surfaces.          Product Features: Flexible İt can be used to repair and prevents the formation of cracks.
Application: Fill cracks with with a steel trowel. Apply two stages when lling very large cracks or slits. Wait for 12 hours 

2between two applications. Application Features Thinning Ratio Ready to use Coverage (m /L)
The application varies according to the shape and width of the applied crack. Application Equipment Spatule,Paste application 
tools such as a trowel or aspatu
Technicial Specications: Resin type: Acrylic copolymer.    Color: White            Solids % (by weight): 82 ASTM D 4209           
Solids % (by volume): 69-70 ASTM D 4209            Packaging: 10 kg and 20 kg plastic pail
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC- 25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible.

H�Tech M-COAT-DECOR (fine-M�deum-Corse) 
Hazır dekorat�f kaplama
Ready decorat�ve plaster

Yoğunluk

Parlaklık

Tane Boyutu

Su Buharı İletim Hızı

Su İletim Hızı

Güneş Işığı Yansıtma (sr) 

Kuruma Süresi 

Tamamen Kuruma Süresi

Yangın Dayanımı

Isı Dalgası Yayılımı (ıe) 

1,60±0,05 Kg/m
3

Mat

>1 mm

2,4 Kg/m .s.pa2

0,01 Kg/m .h
2 0.5

Astm E 903-12=89.20%

2 Saat (1 Kat İçin Ve 23°C Sıcaklıkta) 

12 Saat.

Bs1d0 And En 13501-1.

Astm C 1371-15=84.70%

Teknik Özellikler Technical Specions

Density

Brightness

Grain Size

Water Permeability Coeffıcıent

Steam Permeability Coeffıcıent

Sunlight Reection(sr)

Heat Wave Propagation (ıe) 

Fire Reaction Class

Drying Time

Completely Dry For

1,60±0,05 Kg/m³

Matt

>1 mm

2,4 Kg/m .s.pa2

0,01 Kg/m .h
2 0.5

Astm E 903-12=89.20%

Astm C 1371-15=84.70%

Bs1d0 And En 13501-1.

2 Hours (1 Coat And 23 °C Temperature) 

12 Hours.

Product Description
An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling paint which can 
be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non-splashing. The paint can be applied to 
any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel proof.
Coverage Area
2,5-3 kg /m²  on exterior walls. 
Drying Time
20 °C and 50% humidity environment, it should be 1 hour for dust retention drying, 2 hours for touch drying, 4 hours for 2 times 
application and 24 hours for full drying.
Recommended Application Tools
Apply with a satin roller and brush.
Package: 15 kg PE 

Ürün Tanımı
Yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı vericiliği değerlerine 
sahip buhar geçirgenliği olan elastomerik reçine esaslı, ısı yalıtımı sağlayan özel vakumlu mikro kürecikler içeren, 
iç ve dış cephede ısı ve su yalıtımı sağlayan bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış özel bir boyadır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Dış cephelerde 2,5-3 kg/m² 
Kuruma Süresi
20 derece ve %50 nem ortamı düşünüldüğünde, toz tutma kuruması 1 saat, dokunma kuruması 2 saat, 2 kat 
uygulama 4 saat ve tam  kuruma 24 saat olmalıdır.
Önerilen Uygulama Aparatları
İç cephe rulosu ve fırça ile uygulanır.
Ambalaj: 15 kg PE kova

TR

EN

H� Tech DECO TERMAL
H� Tech termal heat �nsulat�on pa�nt - decorat�ve des�gned
Seram�k ve cam kürec�k dolgulu ısı yalıtım boyası - dekorat�f desenl�



BOYAYIN,HEMKORUYUN!
Both; Pa�nt and Protect!


