MasterKure® 181
Beton Yüzeyler İçin Kullanılan Reçine Esaslı Buharlaştırma Azaltıcı Malzeme

TANIMI
MasterKure® 181, reçine esaslı, taze dökülmüș
beton üzerine uygulanan, olușturduğu film
tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım gelișimini sağlayan, hızlı
kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan
buharlaştırma azaltıcı malzemedir.
UYGULAMA ALANLARI
• Düșey ve yatay yapı elemanlarının
kürlenmesinde,
• Su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katkı
binalarda,
• Havaalanı ve saha betonlarında,
• Kanal ve kanalet betonlarında,
• Nemin düșük, buharlașmanın ve hava
akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton
dökümlerinde kullanılır.
• Yüzey sertleștirici uygulamalarında,
• Sonradan üzerine epoksi kaplama yapılması
planlanan yüzeylerde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI
• Çuval, telis ve sulama gibi benzeri kür
yöntemlerine alternatif olarak, daha etkin ve
daha ekonomik bir yöntemdir.
• Uygulandığı zeminde yan mat bir yüzey
oluşturur.
• Yüzeydeki, hızlı kurumanın neden olduğu rötre
(shrinkage) çatlaklarını azaltır.
• Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.
• Taze betonun içine işlendiğinde, tabaka
bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozumaz.
• Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile
mükemmel uyum sağlar.

• Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde
daha hızlı bir film tabakası oluşturur.
• Uygulaması basittir, işçilik giderlerini azaltır.
UYGULAMA YÖNTEMİ
MasterKure® 181, yeni dökülmüş betonun
üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek
veya rulo ile uygulanmalıdır. MasterKure® 181,
saha, yol ve döşeme betonların mastarlanmış
yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar
söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş
yüzeylerine uygulanır.
• MasterKure ® 181’in beton yüzeyine
püskürtülerek uygulanması, üniform bir yapı
elde edilmesi için önerilir.
• MasterKure® 181 rulo ile ince bir tabaka
halinde uygulanmalıdır. Malzemeyi dengeli
bir şekilde dağıtarak, göllenme oluşmasına
izin verilmemelidir.
• Homojen olmayan uygulamalarda, bölgesel
renk farklılıkları oluşabilir. Uygulamayı takip
eden günler içinde bölgesel renk farklılıkları
azalacaktır.
• MasterKure® 181 solvent içerir. Depolama
ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak
tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları
havalandırmalıdır.
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DOZAJ
MasterKure® 181’in ortalama sarfiyatı 0.15-0.17
kg/m²’dir. Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda
etkin küllemenin sağlanması için, MasterKure®
181’in sarfiyatı 0.30 kg/m²’ye çıkartılabilir.
Gölgede kalan iç yüzeylerde sarfiyat azalır.
Ayrıntılı bilgi için BASF Türk Kimya Sanayi ve
Tic. Ltd. Şti. Teknik Servisi’ne danışılmalıdır.

kalmadan, üstü kapalı şekilde saklayın ve aşırı
sıcaklıklardan koruyun. Önerilen depolama
koşullarına uyulmaması ürünün veya ambalajın
erken bozulmasına neden olabilir.
RAF ÖMRÜ
Açılmayan ambalajlarda üreticinin talimatlarına
göre muhafaza edilirse 12 aydır.

TEMİZLEME

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Uygulamada kullanılan püskürtme cihazları ve/
veya rulolar ılık su ile temizlenmelidir. Sprey
nozulu tekrar kullanılacak ise, nozulun su içinde
bekletilmesi önerilir.

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici
tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir.
Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı
zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek
tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün
kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi
Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu
ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında
tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına
başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok
edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır.
Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

AMBALAJ
MasterKure® 181 ürünü 165 kg’lık varillerde
temin edilmektedir.
DEPOLAMA
Orijinal kapalı kaplarda ve 5°C ile 30°C sıcaklıkta
saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz
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YASAL UYARI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Türk
Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan
BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu
tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete
Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

SAĞLIK VE GÜVENLİK

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu’nun tescilli

Tel: 0216 570 34 00
Fax: 0216 570 37 79
Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com
www.master-builders-solutions.basf.com.tr

markasıdır.

*Bu ürünler hakkında sağlık ve güvenlik üzerine tüm
bilgiler için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formuna
danışılmalıdır.
Aşağıdaki genel yorumlar tüm ürünler için geçerlidir.
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, kullanım süresince
bakım gerekmektedir ve göz, ağız, cilt ve gıda maddeleri
ile temastan kaçınmak için depolama yapılmalıdır (ürün
tamamen kürlenip kuruyuncaya kadar buhar ile
bozulmuş olabilir). Göze ve cilde sıçraması sonucunda
hemen tedavi edin. Yanlışlıkla yutulursa, tıbbi yardım
isteyin. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.
Kullandıktan sonra kapları kapatın.
DÖKÜLME
Kimyasal ürünler hasara neden olabilir; dökülen ürünü
hemen temizleyin.

MasterKure 181 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 10/2015

