Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 0602

Funcosil SNL
Renksiz, silan / siloksan içeren solvent bazlı hidrofobik
emprenye

Kutu / palet
Ambalaj
Ambalaj türü
Ambalaj kodu
Ürün no:
0602

360

84

50

24

1

1 lt

5 lt

10 Lt

30 Lt

1000 lt *

Teneke kutu

Teneke kutu

Teneke kutu

Teneke kutu

IBC

01

05

10

30

61

■

■

■

■

■

* istek üzerine

Uygulama miktarı

Kullanım alanları

İnce gözenekli tuğla: en az 0,8 lt / m²
Büyük gözenekli tuğla: en az 1.0 lt / m²
Pürüzsüz kum-kireç taşı: en az 0.5 lt / m²
Pürüzlü kum-kireç taşı:en az 0.7 lt / m²
Sıva: en az 0.5 lt / m²
Gaz beton: en az 1,0 lt / m²
Fibercement: en az 0,3 lt / m²
Beton modül taşı: en az 1,2 lt / m²
İnce gözenekli doğal taş: en az 0,6 lt / m²
Geniş gözenekli doğal taş: en az 1,5 lt / m²
Emprenye maddesi ihtiyacı yeterli bir alanda (1-2 m²) deneme yaparak belirlenmelidir.

■
■
■
■
■

Cephelerin yağmura karşı korunması
Kir ve yeşillenme eğiliminin azaltılması
Hidrofobik yüzeylerin bakım ve yenilenmesi
Mineral yüzeylerin renklendirilme sonrası emprenyelenmesi
Gözenekli mineral yapı malzemeleri, örneğin; tuğla, kum- kireç taşı, mineral sıva ve gaz
beton
■ Polistiren veya bitüm gibi solvente duyarlı malzemeler için uygun değildir.

Remmers GmbH ■ 49624 Löningen ■ Tel.: +49 5432 83-0 ■ Fax: +49 5432 3985 ■ info@remmers.de ■ www.remmers.de
0602 TM-2-82 12/17 EW_AMy_En

Sayfa 1 / 4

Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 0602

Ürün özellikleri

■
■
■
■
■
■
■

Dona ve tuzlara karşı dayanıklılık iyileştirmesi
Yüksek su geçirmezliği

Su buharı difüzyonunlu
Mükemmel penetrasyon
UV ışınlarına dayanıklı
Alkaliye dayanıklı
Uzun süreli mükemmel etki
■ Enerji tasarrufu sağlar

Ürünün teknik verileri

Destek malzemesi

Dearomatize hidrokarbonlar

Yoğunluk (20 °C)

yak. 0,78 g/ml

Viskozite

yak. 44 (DIN 2 viskozite kabında)

Aktif madde

silan / siloksan

Aktif madde içeriği % yak 7
Parlama noktası

> 30 °C

Görünüm

Renkisz, sıvı formda

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifika

Olası sistem ürünleri

Hamburg Teknik Üniversitesi Raporu, uzun süreli koruma (sınırsız)
RSG Remmers Sistem Garantisi
Remmers Sistem Garantisi (RSG) verildiği takdirde, sadece RSG-uygulayıcısı ile
Remmers arasındaki sözleşmede yazılı olan şart ve koşulları için geçerlidir.

> FM FS (0435)
> BFA* (0673)
> Remmers Temizlik Ürünleri

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler
Zemin temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır
■ Hazırlıklar
Çatlaklar, çatlamış derzler, hatalı bağlantılar, yükselen ve higroskopik nem gibi yapısal
sorunlar önceden giderilmelidir.
Uygun tekniklerle narince temizlik işlemleri yapılmalıdır; örneğin; soğuk veya sıcak su
ile püskürtülerek veya buharla temizleme; derinlemesine kirler için mekanik yöntemle Remmers rotec Softstrahlanlage cihazı (Ürün no: 5235) veya Remmers'in temizlik
ürünleri [örneğin; kir sökücü Remmers Schmutzlöser (Ürün no: 0671), cephe temizleme
macunu Remmers Clean FP (Ürün no: 0666), klinker temizleyici Remmers Clean AC
(Ürün no: 0672), asit temizleyici Remmers Combi WR (Ürün no: 0675)] kullanarak
yüzey temizlenmelidir.
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Uygulama

■ Uygulama koşulları
Ürün, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+10 °C ile max. +25 °C arasında olmalı.
Emprenye malzemesi basınçsız püskürtme cihazı ile (buğulanmadan kaçının) 30 - 50 cm
aşağıya doğru akışkan bir sıvı sağlayacak şekilde yüzeye uygulanır.
Bu işlem yatay olarak yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı, gerekirse fırça ile uygulama
desteklenmelidir.
Emprenye işlemi yüzey doyana kadar (en az iki kere) ıslak üzerine ıslak tekniği ile
tekrarlanmalıdır.
Püskürtme isleminin mümkün olmayacağı alanlarda fırça veya rulo ile çalışılmalıdır.

Uygulama talimatları

Bitişik malzemeler ve ürünle temas etmemesi gereken maddeler uygun önlemlerle
korunmalıdır.
Yeni uygulama yapılmış yüzeyler yağmurdan, rüzgardan, güneş ışığından ve yoğuşmadan
korunmalıdır.
Emprenye maddesi fazlalıklarını 1 saat içinde tineri ile alınız.

Not

Güncel düzenlemelerden kaynaklanan sapmalar ayrıca değerlendirilmelidir.
İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.
Suyun hidrofobik bölgenin arkasına geçmemesi sağlanmalıdır.
Optimum bir emprenye etkisi için emprenye malzemesinin emilimi önemlidir. Bu durum
yapı malzemesinin gözenek hacmine ve nem içeriğine göre değişmektedir.
Yapısal zarar veren tuzlanmalarda mutlaka bir tuzlanma analizi yapılması gerekmektedir.
Yüksek zarar verici tuz konsantrasyonlarda ağır yapısal bozulmalar oluşabilir, bu
durumda hidrofobik emprenye işlemi bu tür zararları önleyemez.
Etki Testi:
Mineral yapı malzemelerinin su emiciliği Funcosil Test Plakası (Remmers Funcosil
Prüfplatte ürün no: 0732) veya Prof. Karsten tarafından geliştirilmiş Funcosil Test Kiti
(Remmers Funcosil Fassadenprüfkoffer ürün no: 4954) ile belirlenebilir.
Uygulamadan en az 6 hafta sonra etkinlik testi yapılmalıdır.
Karbonatlı doğal taşlar etkinlik testi gerektirir.
Her zaman yüzeyde test yapınız!

Aletler / Temizlik

Solvente dayanıklı düşük basınçlı püskürtme cihazı, sıvı pompa, fırça blok fırça ve kuzu
derisi rulo
Aletler kuru ve temiz olmalıdır.
Kullanımdan sonra veya uzun aralar verilecek ise uygulamadan önce tiner ile iyice
temizleyiniz.

Depolama / raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır
ise en az 24 ay.
Açılmış ambalajları en kısa sürede kullanınız.
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Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen
güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme işlemi sırasında P2 partikül filtreli solunum koruması, koruyucu gözlüklerle
birlikte takılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.
,

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak
bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine
gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona
boşaltmayınız.

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen
değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak
değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz.
Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile
bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme
veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel
durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda,
tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da
bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı
olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin
en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her
durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız
geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının
yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini
almaktadır.
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