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DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 
 
BETEK CONTACT 
 
ÜRÜN TANIMI  
Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak 
amacıyla kullanılan polimer modifiye reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır. 
 
ÖZELLİKLERİ 
Teknik Özellikler: 
Yoğunluk: 1,49 ± 0,05 g/ml 
Kuruma Süresi: 24 saat (20ºC, %65 HR’de) 
Uygulama Sıcaklığı: +5˚C ile +30˚C arası 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulanmasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon, 
tavan gibi yüzeylerde aderans arttırıcı olarak kullanılır. 

 
UYGULAMA  
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey ürünün yapışmasını engelleyen her türlü kir, pas ve varsa kalıp 
yağlarından temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir edilmelidir. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.  
Uygulama: İstenilen kıvama göre maksimum %50 oranında su ile düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile 
karıştırılıp hazırlanarak posteki rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında Betek Contact belirli 
aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir (Yaklaşık 24 
saat). 
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS 
formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
UYARI: 

• Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. 
• Uygulama sırasında Betek Contact belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. 

 
İNCELTME 
Rulo uygulamalarında temiz su ile maksimum %50 inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir. 
 
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 
Son kuruma: 24 saat  (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 
 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta ortalama 4 m2 alan 
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 
 
AMBALAJ 
12 Kg, 4 Kg 
 
TEHLİKE TANIMI 
Xi Tahriş edicidir. 

 
Tehlike beyanları 
H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir. 
 
Uyarı beyanları 
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun. 
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın. 
P321 Özel tedavi (etikete bakınız). 
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P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/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. 
 
 
 
 


