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KÖSTER® ProKa
SIVI KİREÇ - Sıva ve harç katkısı
Genel Bilgi:
KÖSTER ProKa sıvı halde kullanılan, kullanıma
hazır, sıva – harç – duvar harcı ve tesviye
şapları için akışkanlaştırıcı ve işlenilebilirlik
kazandırıcı katkıdır.
Çok düşük sarfiyatı sayesinde hem ekonomik
hem de yüksek kaliteli sıva – harç imal
edilmesine imkan verir.

•
•
•
•
•

Harçta ekonomi sağlar
İşlenilebilirliği arttırır ve kayıpları azaltır
Bağ harçlarında yapışma kuvvetini arttırır
Rötre çatlağı oluşumunu azaltır
İşçilikten tasarruf sağlar

Kullanım Şekli:
KÖSTER ProKa harcın
eklenerek kullanılır.

karışım

suyuna

Aletlerin Temizliği:
Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat:
Çimento miktarının % 0,1 – 0,5 oranında.

Ambalaj:
KÖSTER ProKa

30 kg plastik bidon

KÖSTER ProKa

5 kg plastik bidon

Kullanım Alanları:
•
•
•
•

Çimento esaslı harçlarda kireç yerine
kullanılır.
İç ve dış sıvalarda,
Duvar ve tuğla örme harçlarında,
Tesviye şaplarında kullanıma uygundur.

Depolama:

Teknik Veriler:
Renk

krem - beyaz sıvı

Karışım oranı

takr. % 0,1 – 0,5(çimento miktarına göre)

Dökme yoğunluğu

takr. 1,0 g / cm3

Avantajları:
•
•
•
•

Harca üstün akışkanlık özelliği kazandırır
Harcın su ihtiyacını azaltarak mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırır
Harcın dona karşı dayanımını arttırır
Ayrışma ve çökme olmasını engeller

Kuru ve serin ortamda (+50C üzerindeki
sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış
olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve
dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat:
Alkalik özelliğie sahiptir, koruyucu eldiven,
gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri
temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol
su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde
bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora
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başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda
maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile
kullanmayınız.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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