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 Sikagard PoolCoat 
 Su Yapõlarõ İçin Su Bazlõ Kaplama 
 

   
         

Tanõmõ           Sikagard PoolCoat tek bileşenli, suyla inceltilebilen, suyla temasa karşõ yüksek dayanõmlõ, 
akrilik reçine esaslõ, renkli kaplama malzemesidir. 

 �İçme Suyuyla Temasa Uygun Sentetik Kaplamalar (KTW/KSW) Şartnamesi��ne 
uygundur. 

 
Kullanõm  Beton su depolarõ, havuzlar ve atmosferik koşullara açõk beton, çimentolu harçlar ve klor 

  Alanlarõ kauçuk kaplamalar üzerine uygulanabilir. Hava koşullarõna karşõ dayanõmlõdõr. 
 

Avantajlarõ Sikagard PoolCoat klorlu su ve kimyasallara karşõ yüksek dayanõmlõdõr. Düzgün yüzeyi 
sayesinde kolay temizlenir, dezenfekte edilir. Yosun, mantar ve bakteri üremesine karşõ 
dayanõklõdõr. Kireçlenme oluşmaz ve renk stabilitesine sahiptir. UV õşõnlarõna dayanõklõdõr. 

 Eski klor kauçuk kaplamalarõn üzerine uygulanabilir. 
  

Dayanõm      Kimyasal etkiler: 
Asidik deterjanlara, dezenfektan maddelere, Sika Chemie GmbH�õn önermiş olduğu   
şekilde ozonize edilmiş ve klorlanmõş suya dayanõklõdõr. Solventlere dayanõklõ değildir. 
Yüzme havuzu suyunun ozonizasyon aletiyle sterilizasyonu yapõlõyorsa sadece beyaz 
renk Sikagard Poolcoat tercih edilmelidir. Aksi takdirde ozonize edilen su ile rengi 
değişebilir. 
Sõcaklõk:   
+60oC' ya kadar kuru sõcaklõğa; +30 oC 'ye kadar õlõk suya dayanõr. 
 

Uygulama Kaplama Sistemi: 
 Kurallarõ Beton: Beton yüzeyler su jeti, kumlama gibi mekanik bir yöntemle temizlenmelidir.  
                                              Betondaki gözeneklerden doğabilecek kabarmalara engel olmak için yüzey   
                                                   Sikagard 720 EpoCem veya Icoment 520 ile tesviye edilmelidir. Sikagard Poolcoat 2-3 kat  
                                                   halinde uygulanmalõdõr. İlk kat %5 suyla inceltilerek astar olarak kullanõlõr. 

 Çimentolu yüzeyler, lifli çimentolu paneller: 
                                       2-3 x Sikagard PoolCoat İlk kat %5 suyla inceltilir. Diğer katlar inceltilmeden ugulanmalõdõr 

 Yüzey hazõrlõğõ: 
 Uygulama yüzeyi kuru, temiz, tüm gevşek parçalardan, çimento şerbetinden, kalõp 
yağlarõndan ve eski kaplamalardan arõndõrõlmõş olmalõdõr. Yüzey rutubeti ≤%5 olmalõdõr 
(yüzeyden 1cm derinliğe kadar). Yüzeydeki boşluklar, gözenekler ve yüzey bozukluklarõ 
Sikagard 720 EpoCem, Icoment 520 gibi bir harçla kapatõlmalõdõr. Çimentolu ince bir 
harçla yapõlan yüzey tamirlerinde harcõn en az 4-5 gün boyunca uygun kür yöntemleri 
uygulanarak kürlenmesine dikkat edilmelidir. Yüzey aderansõ devam eden eski klor 
kauçuk kaplama üzerine Sikagard PoolCoat uygulanacaksa, eski kaplama 
pürüzlendirilmelidir. Şüphe durumunda eski yüzey üzerine bir deneme uygulamasõ 
yapõlmalõdõr. (Yüzeyin 1 cm altõnda max. nem miktarõ %5�in altõnda olmalõdõr.) 

 Malzeme hazõrlõğõ:    
  Sikagard PoolCoat kullanõma hazõrdõr. %5 suyla inceltilerek uygulanan astar katõ dõşõnda 

diğer katlarda inceltilmeden kullanõlmalõdõr.  
 
Uygulama Sikagard PoolCoat yüzeye fõrça, rulo veya havasõz püskürtme ile uygulanabilir. 

Tabancadaki püskürtme basõncõ yaklaşõk 150 bar, püskürtme ucunun deliği 0,38-0,53mm 
arasõ, püskürtme açõsõ yakl. 50-80o arasõnda olmalõdõr. Rulo uygulamasõ yapõlõyorsa, yüzeyde 
kalan gözeneklerin kapatõlmasõ için arkasõndan fõrça uygulamasõ yapõlabilir.  

 
Uygulama En az +8oC, en çok +30oC olmalõdõr. Uygulama ve kür süresi boyunca hava rutubeti %75�i 
Sõcaklõğõ  geçmemelidir. Kuruma süresi boyunca (2 gün) yüzeyde yoğuşma olmamasõna dikkat edin.   
                          Aksi takdirde oluşan film tabakasõ kaplamayõ olumsuz etkileyebilir. Kuruma süresi boyunca   
                          yüzeye su gelirse hemen vakum veya emici örtü kullanarak uzaklaştõrõlmalõdõr. Uygulama ve   
                          kür süresi boyunca yeterli havalandõrma sağlanmalõdõr. 
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İnceltme ve Su ile sadece astar katta inceltme yapõlõr ve ekipmanlar da suyla temizlenir. 
Ekipmanlarõn 
Temizliği 
 
Güvenlik Sikagard PoolCoat tehlikeli maddeler sõnõfõna girmez. Uygulama sõrasõnda etiketteki güvenlik         
Talimatlarõ  önerilerine dikkat ediniz. Sõvõ halde malzeme suyu kirletir. Artõklarõ yönetmeliklere göre 

uzaklaştõrõlmalõdõr. Tamamen kürünü almõş malzeme evsel atõk olarak atõlabilir. 
 
 Teknik  Renk                 : Beyaz, adriyatik mavi, deniz yeşili, mavi 32.   
 Bilgi Birim Ağõrlõk  : 1,30 kg/l                                                      

Katlar arasõ bekleme 
Süresi  : En az 24saat, en çok 7 gün. 
Malzeme sarfiyatõ  : 

 Birim Katõ madde içeriği Orta kuru film  
 Ağ. kalõnlõklarõ için %20 
 ~kg/lt malzeme  zayiyatõyla 

teorik sarfiyat 
 hacimce ağõrlõkça mikron ~kg/m2 

Sikagard 
PoolCoat 

1,3 47 60 50 0,150 

 
    
Depolanma          : Serin ve kuru  koşullarda depolanmalõdõr. 

 Raf ömrü         : Açõlmamõş orijinal ambalajõnda 1 yõl. 
 Ambalâj       : 10 litre kova.              

 
    
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir. 
Föydeki açõklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir. 
Kontrolümüz dõşõndaki uygulamalarda garanti durumu yalnõzca satõlan ürün kalitesine yöneliktir. 
Firmamõzõn yeni Ar-Ge çalõşmalarõ õşõğõnda ürün formüllerini değiştirme hakkõ saklõdõr. 
Bu teknik föy yenisi basõlõncaya dek geçerlidir ve eski basõmlarõ geçersiz kõlar 
    
Sika Yapõ Kimyasallarõ A.Ş., Çamçeşme Mah. Sanayi Cad. Kaynarca   81510 Pendik / İstanbul 
Telefon  : +90 216 494 19 90 , Faks : +90 216 494 19 84,  web :  www.sika.com.tr 
Bölge Müdürlükleri :  
               Adana              Ankara             Antalya           İzmir                Trabzon 
Telefon  :  0322  458 84 27   0312 482 65 57    0242 247 60 07  0232 469 91 14    0462 326 14 73 
Faks      :  0322  458 04 05   0312 482 65 59    0242 241 95 92  0232 459 34 66    0462 326 14 03 
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http://www.sika.com.tr/

