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Ürün Açıklaması:
SEIRE WP F INISH uygulandığı yüzeylere koruma sağlayan, çift 
bileşenli, renkli, alifatik poliüretan kaplamadır.
SEIRE WP F INISH uygulandığı yüzeye parlak bir görünüm verir, 
su geçirimsizlik, kolay temizlenebilirlik, küf ve mantar oluşumu-
na karşı direnç ve orta seviyede mekanik ve kimyasal perfor-
mans kazandırır. Ürünün yüksek esnekliği ve UV radyasyonuna 
dayanıklı olması dış mekanlarda güvenle kullanılmasını sağlar.
SEIRE WP F INISH kuruduktan sonra su geçirimsiz, kimyasal 
maddelere, dona ve kötü hava şartlarına dayanıklı hale gelir.

Uygulama Alanları:
 — SEIRE Poliürea ve Poliüretan membranların korunmasında
 — Terasların, balkonların düz ve eğimli çatıların su yalıtımı uy-

gulamalarında

Alt Yüzey Hazırlığı:
Alt yüzey sert, sağlam, taşıyıcı, kir, toz ve yapışmayı önleyici 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Üzerine sürüleceği SEIRE 
kaplama uygulamasının üzerinden 24 saatten uzun zaman geç-
tiyse yüzey önce SEIRE WP PRIMER astar ile 50-70 g/m² sarfi-
yata denk gelecek şekilde astarlanmalıdır.

Karışım:
Bileşenler elektrikli bir karıştırıcı ile düşük hızda en az 2 dakika 
karıştırılmalıdır. 
Karışımın bir kısmı tekrar sertleştirici bileşen kabına alınarak 
ambalaj içerisinde kalan malzemenin de karışıma katılması 
sağlanır. Daha sonra malzeme tekrar diğer kaba alınıp 30 sa-
niye daha karıştırılır. Bu karışım yöntemi ürünün en iyi kıvama 
ulaşmasını, kaplardaki tüm malzemenin reaksiyona girmesini ve 
ambalajların daha kolay bertaraf edilmesini sağlar. 
Bileşenler karıştırıldıktan sonra 1kg SEIRE WP F INISH ile 18-
20°C sıcaklıkta yaklaşık 50 dakika çalışılabilir.

Tavsiyeler:
SEIRE WP F INISH bileşenleri açıldıktan sonra hemen kullanılma-
lıdır. Malzeme çalışma süresi sonuna yaklaşıldığında ısınmaz fa-
kat kıvamında bir miktar sertleşme olur. Yüksek ortam sıcaklığı 
çalışma süresini kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatacaktır.

Sınırlamalar:
SEIRE WP F INISH ortam ve yüzey sıcaklığı 8°C'nin altındaysa 
veya çiğlenme noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalı-
dır. Ortam ve yüzey sıcaklığı  +30°C'yi, ortam nemi %80'i aştı-
ğında kullanılmamalıdır. Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini 
kaybeder ve kullanılmamalıdır. Tüm SEIRE ürünleri sıkı kalite 
kontrol süreçlerinden geçerek üretilmektedir; yine de çok kesin 
renk uyumu gerktiğinde aynı partiden ürünler kullanılması öne-
rilir. Yüzme havuzu, göletler, fıskiyeler, akvaryumlar vb. kalıcı 
olarak suyun altında olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uygulama Yöntemi:
A ve B bileşen leri karıştırıldıktan sonra orta tüylü bir rulo, fırça 
veya air-less ile ince bir kat halinde doğrudan yüzeye uygulanır. 
Ürünün yüzeyin her yerine uygulandığından emin olunmalı, biri-
kintiler oluşmamasına dikkat edilmelidir. İkinci kat ilk kat yeterin-
ce kürlendikten hemen sonra atılmalıdır. Kürlenme süresi çevre 
koşullarına göre değişiklik gösterir. İki kat arasında 4 saatten 
az veya 24 saatten fazla (20ºC'de) zaman geçmemesine dikkat 
edilmelidir.

SEIRE WP F INISH mikronize plastik parçaları veya cam boncuk-
lar (%8'e kadar) eklenip üzerine tekrar SEIRE WP F INISH son katı 
atılarak kaydırmaz hale getirilebilir.
Uygulama ve kürlenme sırasında ortamın yeterince havalandırıl-
dığından emin olunmalıdır. Hiç bir aşamada solvent veya inceltici 
ilave edilmemelidir.

Sarfiyat:
SEIRE WP F INISH'in sarfiyatı yüzeyin durumuna göre her kat için 
yaklaşık 150g/m²dir.

Aletlerin Temizliği:
Kullanılan el aletleri ve ekipmanlar SEIRE WP F INISH uygulama-
sından hemen sonra ARDEX RTC gibi bir solventle temizlenebilir. 
Ürün kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenmelidir.

Dökülme ve Artıklar:
Dökülmesi halinde hemen kum, vermikülit veya başka bir inert 
malzeme ile temizlenmeli ve bertaraf için uygun bir kaba alın-
malıdır.
Bu artıklar ve boş ambalajlar yerel yönetmeliklere göre bertaraf 
edilmelidir.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:
SEIRE WP F INISH orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekan-
da  +5 ile 30°C arasında  12 aya kadar saklanabilir. Dondan, 
direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Önlemler:
Aerasol çıkışı olan işlemlerde onaylanmış bir tam yüz solunum 
koruyucu kullanılmalıdır.
Cilt koruması: Kauçuk eldivenler giyiniz. Kontaminasyondan 
sonra hemen çıkartınız. Tüm vücudu kaplayacak temiz kıyafetler 
giyiniz. Çalışma bittikten sonra ve yemek yemeden, birşeyler 
içmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi sabunla dikkatlice 
yıkayınız. Kontamine olmuş kıyafetler yıkanmalı veya kuru temiz-
lemeye verilmelidir. Sıçramalara ve aerasollerden kaynaklı sise 
karşı koruyucu gözlük takınız. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi 
formunu inceleyiniz. 

ARDEX kalite standartlarına göre teknik bilgiler
(Laboratuvarımızda mevcut yönetmeliklere uygun gerçekleştirilen testlere göre)

Karışım oranı : Ambalajda belirtildiği gibi.

Yoğunluk : Yaklaşık 1,30 kg/lt

Katı madde : Yaklaşık %60

Sarfiyat : Her kat için yaklaşık 150 g/m²

Çalışma süresi (20°C) : Yaklaşık 50 dakika

Dokunma Kuruması
(23°C %60 bağıl nem)

: Yaklaşık 2 saat sonra

Üzerinde yürünebilirlik
(23°C)

: Yaklaşık 24 saat sonra

Sıcaklık dayanımı : -20°C ile +80°C arası

Ambalaj : 20 kg set olarak (A+B)

Alifatik PU koruma Boyası
SEIRE WP F INISH


