LINE EP
MMA Esaslı, Solventsiz, Hava Kurumalı, Şeffaf, Emprenye Yüzey Koruma Astar Reçinesi
Avantajları

Ürün Tanımı
BILIZO® LINE EP, iç ve dış mekânlarda, zemin ve duvar
yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı,
tozlanmayı engelleyen, emprenye etkili,
Metilmetakrilat(MMA) esaslı yüzey koruma astar
reçinesidir.

BILIZO® LINE EP, beton, brüt beton, tuğla, doğal taş,
mozaik yüzeylerde dikey ve yatay olarak rahatlıkla
kullanılabilir. Bir film tabakası oluşturmaz. Yüzeyin
görünüm kalitesini arttırır. Ayrıca bu tip yüzeylere
uygulanan MMA esaslı yapı kimyasal ürünlerinde alt astar
olarak ta kullanılır. Başlıca kullanım alanları:
Askeri Kuruluşlar
Havaalanları
Limanlar,Tersaneler ve Rafineriler
Endüstriyel Alanlar
Depolar
Otoparklar
Yollar,Köprüler,Viyadükler,Tüneller
Gemiler
Trenler ve Metrolar
Oteller,Tatil Köyleri
Yapı ve Yol İnşaat







Kullanım Yerleri


















Ambalaj Şekli
Ambalajı: 15 kg.

Teknik Veriler
Şekli
Renk
Harcama Miktarı
Kuruma Süresi
En düşük uygulama ortam ısısı:

MMA esaslıdır, tek bileşenlidir.
Çabuk kuruma süresine sahiptir. (Ortalama 1 saat
içinde)
Çok uzun ömürlüdür.
Uygulanması çok kolaydır.
Zehirsizdir.
Yüzeyin gözeneklerine kadar işlediği için yüzey
içinden oluşacak tozlanmayı keser.
Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini arttırır
(Canlı renklerin gözükmesini, motiflerin ön plana
çıkmasını sağlar).
Uygulandığı yüzeyi özellikle atmosfer şartlarına
karşı, erozyonlaşmasını engelleyecek şekilde
(Örneğin UV ışınları, yağmur, vb.) yüzeye nefes
aldırarak çok etkili bir şekilde korur.

Sıvı
Şeffaf
Ortalama 200-300 gr./m2
Ortalama 45-60 dakika
10oC

Uygulama
Gerekli Malzemeler:
Rulo ve Fırça: Uygulanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun miktarda kullanılır.
Sprey makinesi: Çok büyük alanlarda tek bileşenli malzeme ile çalışabilen sprey makinesi ile de uygulama yapılabilir.
BILIZO® POLYURETHANE THINNER: Tatbikat araçlarının temizlenmesi için kullanılır.
Yüzeyin Hazırlanması:
Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
Yüzeyde daha önceden oluşmuş, tebeşirlenmiş bölgeleri kazıyarak çıkarın.
Uygulama:
 Fırça, rulo veya sprey makinesi ile BILIZO® LINE EP’u yüzeye ince bir şekilde sürün. Kuruması için 1 saat bekleyin.
 Yüzey ilk katı kuvvetli bir şekilde emprenye etmiş ise diğer katları uygulayın. Her kat da kuruması için yaklaşık
olarak 1 saat bekleyin.
 Uygulama malzemelerini BILIZO® POLYURETHANE THINNER ile temizleyebilirsiniz.
 Uygulamanın aşağıdan yukarıya doğru yapılması tavsiye edilir.
Dikkat edilecek hususlar:
 Uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olması şarttır.
 Yeni alt yüzeyde, malzemenin uygulandıktan sonra geçmesi gereken prizlenme süresi bitmeden uygulama
yapmayın. (Örneğin beton yüzeylerde 28 gün)
 Malzeme içerisine teknik bilgi föyünde belirtilenler dışında herhangi bir kimyasal madde karıştırmayın. Bu tip bir
uygulama malzemenin kalitesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler.

Saklama Koşulları
Açılmamış orijinal ambalajında, 20oC sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 12 aydır.

Güvenlik Bilgileri
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz teknik bilgiler, iyi niyetlerle verilmiştir. Ürünlerimizle ilgili mevcut bilgi ve deneyim seviyemizi yansıtmaktadır. Ürünlerimizi kullanırken söz konusu ürün veya uygulama teknolojisinin, özel gereksinimleri ve
amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak amacıyla her bir kullanım durumu için ayrı olarak detaylı amaca yönelik ve yetkin bir inceleme yapılması gerekmektedir. Sorumluluğumuz, yalnızca ürünlerimizin hatasız olması yönündedir. Bu
nedenle ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamınızda yer almaktadır. Biz Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız kapsamında tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara
uymak ve gerekli resmi izinleri almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı, önceki teknik bilgilere göre üstünlüğe sahiptir ve önceki bilgiler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle, daima geçerli kullanım koduna sahip belgeyi elinizde
bulundurmanız gerekmektedir.

