
eile CURING 105  
 
Beton Yüzeyler İçin Akrilik Emülsiyon Esaslı Kür 

Malzemesi         

Tanım                                                                              

Taze dökülmüş beton yüzeyine betonun hızlı su 

kaybını ve bu sebepten oluşabilecek rötre çatlaklarını 

önleyen akrilik emülsiyon esaslı beton kür 

malzemesidir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 04613/1-F  

Kullanım Alanları                                                                              

*Düşey ve yataydaki beton elemanlarının 

kürlenmesinde.                                                             

*Havaalanı ve saha betonlarında.                                                 

*Yüzey sertleştiricisi uygulamalarında.                              

*Sıcak havalarda beton dökümlerinde.                                           

*Nem oranının düşük buharlaşmanın fazla olduğu 

yerlerdeki beton dökümlerinde kullanılır.                     

*Otopark ve depo zeminlerinde                           

*Endüstriyel zeminlerde   

Ürün Özellikleri                                                                

*Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.                   

*Uygulandığı beton yüzeyde oluşturduğu film tabakası, 

beton içindeki nemi koruyarak hızlı su kaybını 

önler.                                                                              

*Beton sulama ihtiyacını ortadan kaldırır.                     

*Çimento hidratasyonuna yardımcı olur.                   

*Betonda kürlenme sırasında hızlı su kaybından 

kaynaklanan rötre çatlaklarını azaltır.                             

*Solvent içermez.                                                             

*Akrilik esaslı olduğundan üzerine yapılacak 

uygulamalara engel teşkil etmez.         

Uygulama Prosedürü                                                      

Curing 105 taze dökülmüş beton üzerine homojen bir 

şekilde püskürtülerek ya da rulo ile uygulanır. 

Uygulama beton ve yüzey sertleştiricisi uygulamasının 

ardından; beton yüzeyi bozulmayacak kadar priz 

alınca veya kalıpların sökülmesinden sonra uygulanır. 

Püskürtme yoluyla uygulanacak ise ekipmanın düşük 

basınçlı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                       

*Kullanıma hazırdır, su ile seyreltilmemelidir.       

*Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.                            

*Yüzeye püskürtme yolu ile uygulanması önerilir.          

*eile Curing 105 uygulamasında kalınlık farklılıkları 

leke oluşumuna neden olabilir. 

Aletlerin Temizlenmesi                                     

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar ılık 

su ile temizlenmelidir.  

Teknik Özellikler 

 

 

 

 

Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek 

sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

Ambalaj                                                                                      

30 kg’ lık plastik bidon,200 kg’lık varil 

Depolama                                                                 

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 

+ 5 
0
C -+35

0
C üstünde direkt güneş ışığından uzak 

yerlerde depolanmalıdır.  

Raf Ömrü                                                                       

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış 

ambalajında, 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 Emülsiyon                         

Renk                               :Beyaz                         

Yoğunluk                       :0,95-1,05 gr/cm
3                  

 

Kuruma Süresi              :120 dk                                            

Bitmiş görünümü         :Şeffaf film 


