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CLIOLITE  
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ AKRİLİK EMPRENYE SOLÜSYONU 
 
TANIMI:  
Stiren akrilik kopolimer esaslı yüzey sertleştirici ve emprenye edici solüsyondur. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Özellikle deniz yapılarında yüzey sertleştirme ve su iticilik sağlamak amacıyla Saysilox ile birlikte 
kullanılır.  
Her çeşit beton yüzeylerde, tuğla, eternit, alçı paneller, polyester, gaz beton, kiremit gibi emiciliği fazla 
yüzeylerde, demir, galvaniz, bakır, alüminyum vb. metal yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde kullanılabilir. 
Alkali(kireçli) yüzeylerde kullanılır. 
Yüzeylerde boya öncesi astar olarak kullanılır. 
Basınçlı su altında veya yüksek hidrostatik basınçların olduğu toprak altında kullanılması uygun değildir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
RENK : ŞEFFAF 
UYGULAMA ISISI : +5 ila +35°C 
KURUMA ZAMANI   
DOKUNMA : 1 Saat  
TAM KURUMA : 8 Saat 
KÜR TAMAMLAMA : 3 GÜN 
ÖZGÜL AĞIRLIK : 0,87 gr/cm³ 
GÜNEŞ IŞINLARINA 
DAYANIKLILIK 

: Çok İyi 

 
AVANTAJLARI: 
Gözenekli ve tebeşirli yüzeylere mükemmel yapışır. 
Atmosfer koşullarından bağımsız olarak kürlenir. Aşırı rutubetli veya sık yağmur yağan bölgelerde 
uygulama imkânı sağlar.  
Asit ve alkalilere dirençlidir. 
Nefes alır. 
Kendi kendini temizler. 
UV dayanımlıdır. 
Geniş sıcaklık aralığında uygulama olanağı sağlar. 
Az nemli yüzeylerde dahi uygulama yapılabilir. 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI: 
Uygulama yapılacak yüzeydeki yağ, pas, toz,  kir, küf vs. temizlenmelidir.  Yüzeydeki çatlaklar, gevşek 
parçalar onarılmalıdır.  Yüzeyin kuvvetli akış eğimine sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. 
Yüzey az nemli olabilir, ancak ıslak olmamalıdır. 
Pencere kasaları, camlar gibi mineral olmayan yapı elemanları uygulamadan önce koruma altına 
alınmalıdır.  
 
UYGULAMA: 
Fırça, rulo veya pistole ile uygulama yapılabilir. Cliolite uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. 
Uygulama iki kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 3–6 saat beklenmelidir. 
 
ALET TEMİZLİĞİ: 
Kullanımdan sonra aletler sanayi tipi solventlerle temizlenebilir. 
 
SARFİYAT: 
Her katta 100 gr/m2 
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AMBALAJ: 
Brüt   17 kg  – Net  16 kg  Metal Kutu 
Brüt 200 kg  – Net 180 kg Sac Varil 
 
RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:  
Raf ömrü açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren en az bir yıldır. 
Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15) 
 
UYARILAR: 
Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek 
aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16). 
Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından,  kapalı veya hava sirkülasyonu az olan yerlerde kullanılması 
gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23) 
Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7) 
Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15) 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) 
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25) 
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin 
emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler. 
Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemez. 
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 
 
 
 
 


