
• Concretta nedir?
Concretta, fayans ve ahşap da dahil olmak üzere bir dizi farklı yüzeye ince bir şekilde 
(yaklaşık 1-3 mm) uygulanabilen çimento esaslı bir kaplamadır.Banyolar, mutfaklar için 
hijyenik ve leke bırakmayan bir yüzey sağlar. Concretta kaymaz ve küf içermez - iç ve dış 
cephe zemin, duvar mobilya yüzeyleri için harika bir seçimdir.
• Neden Concretta kullanılır?

Hazır Ambalaj
Concretta, paketlenmiş bir karışım halindedir. Önceden paketlenmiş karışım ayrıca hiçbir 
alet gerektirmez ve karışımın elle uygulanmasını sağlar.
Hızlı kurur
Concretta, uygulamanın ardından hızlıca kurur ve bu hız projelerinizin tamamlanmasında 
sizlere artı zaman sunar.Uygulaması için pahalı ve profesyonel araçlara ihtiyaç duyulmaz.
• Concretta nın temel avantajları nelerdir?

Concretta nın betona göre sayısız avantajı vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir;
Sıkıştırma gerektirmez, bu nedenle ağır makine gerektirmez
Düşük geçirgenlik, dış cephe , mutfak ve banyolarda (ıslak hacimlerde) kullanılabileceği 
anlamına gelir
Hemen hemen her yüzeye uygulanması mümkündür.
Klorür içermez, güvenli ve dayanıklı bir yüzey seçeneğidir
Uygulama üzerine büzülmez, bu da çatlak veya kıvrım oluşmayacağı anlamına gelir
• Concretta nasıl kullanılır?

Concretta, hem konut hem de ticari olarak birçok uygulamada kullanılmıştır. Yüzeyler ve 
raflar gibi ürünler için kullanılmış olup, kesintisiz, dayanıklı ve çağdaş bir yüzey sağlar.
Dayanıklıdır ve iç-dış yüzeylere kolayca uygulanabilir. Her yerde zemine veya duvarlara 
uygun maliyetli sert aşınan beton eklemek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Aynı 
zamanda mutfak ve banyolar için ideal bir malzemedir.
Concretta, çeşitli dokularda, tonlarda ve renklerde mevcut olan çok yönlü bir üründür.
Sonuç olarak, Concretta benzersiz tasarımlar yaratmak ve uygulamalarına modern bir son 
vermek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
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• Concretta nasıl uygulanır?
Concretta özel uygulama yetenekleri veya makine gerektirmez.                                         
Yüzey Hazırlığı Concretta uygulamasının ilk aşaması yüzey hazırlığıdır. Kaplanacak yüzey 
temizlenmiş çakıl,kum ve tozdan arındırılmış düz bir
satıh olmalıdır.                                                                                                                    
Karıştırma Concretta elle karıştırılabilir, ancak büyük projelerde ihtiyaç halinde 
karıştırma kabı kullanmak daha kolaydır. İhtiyaç duyulan su miktarı karışıma bağlıdır, 
Concretta karıştırılırken su yavaşça eklenmelidir.                                                          
Uygulama Karışım tamamlandıktan hemen sonra uygulamaya geçmek önemlidir. 
Ardından, temiz araçlar kullanarak karışımı kolayca düzeltin ve kurumasını bekleyin.
Concretta projelerinizin yüzey seçimlerinde kullanabileceğiniz harika bir malzemedir.

ZAMAN KAZANDIRIR; Concretta ile mevcut yüzeyi kaldırmaya gerek yoktur.Seramik, 
mozaik, epoksi ve çelik gibi tutunması zor yüzeylere dahi yüksek aderans gösterir ve bu 
sayede rahatlıkla kaplanabilir.

HIZLA KURUR; Hızlı kürlenme özelliği sayesinde 3 saat sonra kullanılabilir hale gelir.

ÇEVRE DOSTUDUR; Geri dönüşüme uygundur.

AĞIR YÜK TRAFİĞİNE UYGUNDUR; Yüksek basınç dirençleri (40 mPA) olan 
ürünlerdir.Düşük rötre özelliği sayesinde kendiliğinden çatlamaz.Tozumaz güçlü zeminler 
elde edilir. Uzun ömürlüdür.

BİR ÇOK RENKTE UYGULANABİLİR; Dekoratiftir, doğal hareleri ve kesintisiz brüt 
görüntüler ile günümüz mimari yaklaşımında uyum sağlar.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİR; 1-3 mm kaplamalar olarak ince katmanlarda kot 
çözümü oluşturmak veya dolgu katmanları ile aynı günde sorunlu kotları dengelemek 
mümkündür.

Concretta;

SANAYİ TESİSLERİ, DEPOLAMA ALANLARI, OFİSLER, KONUTLAR VE GALERİ, 
DÜKKAN, MAĞAZA, SHOW-ROOM GİBİ TİCARİ ALANLARDA, MOBİLYA , 
MUTFAK TEZGAHI GİBİ MALZEMELERDE , İISLAK HACİMLERDE , İÇ VE DIŞ 
CEPHE DUVAR KAPLAMALARINDA  SAĞLAM, UZUN ÖMÜRLÜ VE MODERN 
GÖRÜNÜMLÜ YÜZEYLER OLUŞTURUR.
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Concretta Yüzey KaplamaTeknik Şartname
• 1-3 mm lik ince katmanlar şeklinde uygunalacaktır.
• Çizilmeye, iç ve dış cephe hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
• Islak hacim kullanımına uygun olacaktır.
• Su geçirmez ve kaymaz özelliklerinde olacaktır.
• Duvar, zemin ve mobilya üstü kullanımına uygun olacaktır.
• Tek parça bir yüzey görünümünde ve birleşim noktaları olmayacaktır.
• Temizlenmesi ve bakımı için profesyonel aletlere ihtiyaç duymayacak,

bakımı kolay olacaktır.
• Son kat dekoratif ve dayanıklılık özelliklerine sahip çimento bazlı bir

kaplama olacaktır.
• Ürün boya bazlı olmayacaktır.
• Ürünün gri tonlarında renk uyumunu yakalamak için içine toz

renlenkdirici pigmentler girilebilecektir.
• Ürünün uygulaması mala ile perdahlanarak yapılacaktır.
• Ürünün ek bileşeni su olacaktır.
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