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İnce Saten Macun

Ürün Tanımı
Çimento esaslı, polimer modiﬁye, yüksek
yapışma özelliğine sahip, boyaya hazır,
pürüzsüz sonkat yüzey için kullanılan dolgu
macunu.
Kullanım Alanları
Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde
sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya
kılcal rötre çatlaklarının onarımında kullanılır.
Uygulama Yüzeyleri
İç cephelerde;
İç duvar yüzeylerde.
Dış cephelerde;
Balkon ve iç kısımlarında.
Çimento bazlı sıva uygulamalarında.
Avantajları
Suya ve dona dayanıklıdır.
Isı değişikliklerinden etkilenmez.
Su buharı difüzyonuna izin verir.
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
3 mm.'den derin çatlak ve kusurlar ince
saten uygulamasından en az 72 saat önce
Newkim İnce Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
Uygulama öncesinde yüzey mutlaka
nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı
havalarda suya doyurulmalıdır.
Harcın Hazırlanması
20 kg.'lık bir torba Newkim ince saten macun
ortalama 6.5-7 lt. temiz su ilave edilmelidir.
Newkim İnce Saten, mala veya düşük devirli
bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama
gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım,
uygulama öncesinde 10 dakika dinlendiril-

melidir.
Newkim İnce Saten Macun çelik mala
yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta
uygulanmalıdır.
Birden fazla kat uygulanacak ise katlar
arasında 2-3 saat beklenmeli, toplam kalınlık
3 mm.'yi geçmemelidir.
Uygulama Detayı
Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün
nemlendirilmelidir.
Newkim İnce Saten Macun tam olarak
kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak
düzgünlük sağlanmalıdır.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam
sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
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Uygulama Şartları
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama
yapmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat
içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala
Uyarılar ve Öneriler
Newkim ince saten macun su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka
uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice
karıştırılmalıdır.
Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı
malzeme (kireç,çimento, alçı vb.) ilave
edilmemelidir.
Uygulamadan hemen sonra malzemenin
priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula
veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.
Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün
nemlendirilmelidir.
Tam kuruma süresi sonrasında zımpara ile
düzeltme yapılmalıdır.

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.
Teknik Bilgi
Görünüm
Beyaz renkli
Toz Yoğunluk
1.20 kg./Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı
6.5-7 lt. su / 20 kg. Toz
Dinlendirme Süresi
3-5 dakika
Kap Ömrü
Yaklaşık 2 saat
Tam Kuruma
24 saat
Uygulama Kalınlığı
1-3 mm
Uygulanabilecek Kat Kalınlığı
Max. 1,5 mm. (tek kat)
Katlar Arasında Beklenilmesi Gereken Süre
2-3 saat.

Tüketim

Ambalaj

Raf Ömrü

Renk

1.1-1.2 kg / m²

20 kg. Kraft Torba

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl

Beyaz

