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DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 

 
 

BETEK CONREATIVE  
BETON GÖRÜNÜMLÜ KAPLAMA 
  
ÜRÜN TANIMI  
Betek Concreative iç ve dış cephede kullanılabilen, mala ile uygulanıp desen verilebilen brüt beton görünümüne sahip 
dekoratif, akrilik esaslı kullanıma hazır renkli sıvadır. 

 
ÖZELLİKLERİ 

-Kullanıma hazırdır 
-Suyu geçirmez ve suya dayanıklıdır 
-Nefes alabilir 
-Alkaliye dayanıklıdır 
-Brüt Beton görünümü verir 
-Kolay uygulanabilir 

 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER  
Betek Concreative uygulanacak tüm yüzeyler ürünü taşıyabilecek durumda, düzgün, sağlam, temiz ve kuru ve yağdan tozdan 
arındırılmış olmalıdır. İç cephelerde beton ve sıva tarzı zeminlerde son kat ürün renginde renklendirilmiş Betek Primer ile 
astarlama yapıldıktan sonra Betek Concreative uygulanabilir. Saten alçı tarzında zayıf ve kolay deforme olabilecek yüzeylerde, 
yüzey mutlaka Betek Interior Paste ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan ve Betek Lux Primer ile 
astarlandıktan sonra, yüzey üzerine Betek Primer ürünün rengine uygun renklendirilip uygulanır ve düzgün bir yüzey 
oluşturulur. Alçılı yüzeylerde Betek Jel Primer veya Concentrated Primer üzerine belirtilen diğer astarlar daha iyi aderans 
oluşturmak için önerilmektedir. 
Dış cephelerde beton veya çimento esaslı düzgün yüzeylerde direkt olarak BetekSilan Primer veya Betakril Primer üzerine 
Betek Concreative uygulanabilir. 
Çatlak yüzeylerde uygulama yapmadan önce, duvar çatlakları V şeklinde açılmalı ve uygun şekilde doldurularak tamir 
edilmelidir. 
 
UYGULAMA  
Ambalaj kapağı açıldığında düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile ürün iyice karıştırılmalı ve homojen hale getirilmelidir. Yüzey 
hazırlıkları tamamlandıktan sonra, ürün yüzey üzerine çelik mala yardımı ile düzgün bir şekilde sürülür. Ürün içindeki tanecik 
kalınlığında bir film tabakası elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyırma yöntemi ile alınır. Betek Concreative yüzeye 
homojen bir şekilde dağıtıldıktan sonra istenilen desen görünümü elde etmek için plastik, poliüretan veya sert, düzgün sünger 
mala yardımı ile dairesel veya sekiz çizer hareketlerle desen verilir. Desen verme aşamasında desen malası sık sık 
temizlenmelidir. İsteğe bağlı olarak desen aşamasından sonra daha düzgün bir yüzey elde etmek için, çelik mala ile yumuşak 
bir şekilde yüzeyde gezdirilir ve işlem tamamlanır. 
 
İNCELTME 

Kullanıma hazır. 
 
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 
Dokunma Kuruması : 1 saat 
İkinci kat uygulama : yok / 6 saat  
Son Kuruma : 24 saat 

 

 
SARFİYAT 
Yüzey emiciliğine bağlı olarak 1 Kg ile tek katta ortalama 1 – 1,5 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
yapılmalıdır. 
 
AMBALAJ 
25KG 
 
DEPOLAMA Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.  
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Zararlılık İfadesi 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 
Önlem İfadesi 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

 
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar 
için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk 
yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve 
önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. 

 

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 
standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 


