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Uygulama Aşamaları
Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez.  

Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada aynıdır. 

1
Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru ve temiz olduğundan 
emin olun.
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Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek kaliteli 
bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni, pürüzlü 

yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla ürün 
sarfiyatına yol açacağıdır. (Yüzeyinizi düzleştirmek için daha 

uygun maliyetli malzemeler olduğunu unutmayın)
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Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat kuruma 
süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra

2. aşamaya geçilmelidir.
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1.Kat Mikro Beton

Temiz bir kova içerisinde toz/2,5 kg oranında su ile 5 dakika 
boyunca karıştırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 3 saat 

bekleme süresi vardır. 
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U-Sealer

Malzemeye %20 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm 
yüzeye t emiz rulo ile uygulanır. 

1 günde işlevsel hale gelir.
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2.Kat Mikro Beton

Toz/2,5 oranında su ile 5 dakika karıştırılarak uygulamaya 
geçilmelidir. 12 saat bekleme süresi verilmelidir.Pigmentli bir 

ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket 
içeriğinde mevcuttur. 
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Zımparalama
150 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemden sonra 

yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir..
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Sealer

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır. 
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