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             DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU 
 
BETEK BOXAN 451 
 
ÜRÜN TANIMI  
Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesidir. 
 
ÖZELLİKLERİ 
Güçlü silikonlu yapısı sayesinde su geçirimsizliğini sağlar. Emici dış yüzeylerde yüksek su iticilik sağlar. 
Yüzeyleri kuru tutarak kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine dirençlidir. Çözülmüş tuzlara karşı direnç 
göstererek tebeşirlenmeyi engeller. UV ve alkalilere dayanıklı olup cephelerde rutubete son verir. Kireç 
kusması ve pas kusması gibi sorunları ortadan kaldırır. Asidik gazların sebep olduğu kimyasal korozyonu 
önler. Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler. Şişme ve çekmeden dolayı 
oluşan çatlamalara karşı etkilidir. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her 
türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde 
kullanılması önerilmez. 
 
UYGULAMA 
Uygulama öncesinde yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve 
yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma hazır Betek Boxan 451, yumuşak tüylü fırçayla ya da püskürtme 
yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama 
sonrasında film tabakası oluşmaz. Bunun yanı sıra, sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek 
tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulanıp üzerine son kat boya 
yapılması önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava 
sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde yapılmalıdır (saat 11.00-16.00 arasında 
uygulama yapılması önerilmez). 
 
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS 
formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. 
 
KURUMA SÜRESİ  
Normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir, 24 saat sonra üzeri boyanabilir. 
 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 2-5 m² arasında 
alana uygulanabilir. 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 
10 kg, 1 kg 
 
TEHLİKE TANIMI 
C: Yakıcıdır. 
 
Tehlike beyanları 
H225 Çok yanıcı sıvı veya buhar. 
H314 Ciddi deri yanığı ve göz hasarına sebep olur. 
 
Uyarı beyanları 
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun. 
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P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. 
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş 
ile yıkayın. 
P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve 
çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin. 
P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun. 
P405 Kilitli bir yerde saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.                                       
 
 
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda 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.  
 
 
 
 


