
eile ELASTOMER TEXTURE  

               

 

Akrilik Polimer Esaslı Tekstürlü Dış Cephe Kaplaması

Tanım 
Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, betonarme ve sıvalı 
yüzeyler için tasarlanmış elastomerik özelliklere sahip, 
dekoratif dış cephe kaplama malzemesidir. 

 
Kullanım Alanları  
Yapıyı karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların etkisine 
karşı korumak ve dekoratif görünüm sağlamak amacı 
ile dış mekanlarda, düşey uygulamalarda kullanılır. 
 
Özellikleri 
*Yapıyı karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatına 
karşı korur. 
*Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.  
*Elastik özelliktedir. 
*Donma çözünme çevrimine dayanıklıdır. 
*Su buharı geçirimlidir. 
*Dekoratif bir kaplama oluşturur. 
*Kullanıma hazırdır. 
*Uygulaması kolaydır. 
*Tekstür bitişli yüzey oluşturur. 
 
Uygulama prosedürü 
 
Yüzey hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey; salam, taşıyıcı, kuru ve 
terazisinde olmalıdır. Uygulama yüzeyinde aderansı 
azaltacak her türlü yağ, pas, parafin gibi kalıntılar 
temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar 
olmamalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler uygun eile 
tamir harçları ile onarılmalıdır. Uygulama zemini kür 
süresini tamamlamış olmalıdır. eile Elastomer texture 
uygulanacak yüzeydeki sıva kireç içermemelidir. 
 
Astarlama 

eile Elastomer texture su ile yaklaşık olarak 1:1 
oranıyla karıştırılıp astar olarak uygulanır.  
 
Uygulama Astar uygulamasından 6-12 saat sonra 
uygun rulo ile 1. Kat uygulamasına geçilir. 2. Kat 
uygulama 1. Kat uygulamasından 24 saat sonra 
yapılarak uygulama tamamlanır. Her kat uygulama 
kalınlığı 200- 300 micron olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarfiyat 
200-300 micron uygulama için; 0,320-0,480 kg/m

2
 

 
Aletlerin temizlenmesi  
Uygulamada kullanılan fırça veya rulo, su ile 
temizlenmelidir 
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                   
*Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde 
yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde 
uygulanmamalıdır.                                                            
*Uygulanan malzeme ilk 24 saat yağmur çeşitleri ve 
don olaylarından korunmalıdır.   

*eile ELASTOMER FLOOR uygulanacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C nin altında veya +30 °C nin 
üstünde ise uygulama için; uygun sıcaklıklar 
beklenmelidir. 
 
Teknik özellikler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj  
25 kg lık plastik kovalarda 
 
Depolama  
Açılmamış orjinal ambalajında +5 

0
C  -+30 

0
C sıcaklık 

aralığında, dondan ve direkt güneş ışığından 
korunarak depolanmalıdır. 
 
Raf ömrü  
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 ay’ dır.  

       

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 
etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                          

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 
ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 
doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                           

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 
yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 
geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  AĞUSTOS 2014 
                                                    

 

Malzemenin 
yapısı Akrilik polimer esaslı  

Yoğunluk 1,6 gr/cm3 

Uygulama 
sıcaklığı +5 

0
C - +30 

0
C 

Katı Madde % 80  

 


