
Optimum KRAUTOL sistem çözümü:

Dış cephede tırmanan bitkiler (örn. sarmaşık veya Amerikan sarmaşığı/
asma) sonucu oluşan yoğun bitki örtüsü hasarlara ve suyun nüfuz ede-
bildiği yüzey çatlaklarına neden olabilir. Sarmaşık yoncalarının tamamen 
giderilmesi kısmen sadece mekanik olarak veya alevle yapılabilir, burada 
dış cepheye ek yük uygulanır (kirlenme). Dış cephe hasarını önlemek için, 
sarmaşığın sarması doğrudan önlenmelidir. Freze veya alevle (ETIC sistem-
leri hariç) sarmaşık yoncalarının tamamına yakını giderilebilir.

Proje:  
Dışarı kusan maddeler (Sarmaşıklar)

++
ULTRA MAXX 
KOMPLE
Dış cephe için 5'i 1 arada 
komple çözüm

HS RAPID
Bariyer ve yalıtkan astar

DERİN NÜFUZLU ASTAR 
PLUS
Dış cephe astar kapla-
malarını dengelemek için 
akrilik hidrosol

DIŞARI KUSAN M
ADDELER (SARM

AŞIKLAR)
8



Sistemli dış cephe koruması

Diğer dış cephe projeleri
Akıllı telefonunuzla veya tablet bilgisayarınızla QR kodunu 
taramanız yeterlidir, böylece doğrudan ek bilgi alabilirsiniz.

İşte bu kadar: Birkaç adımda 
en iyi sonucu elde edin
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Astar ve son kat boya
Cepheyi ULTRA MAXX KOMPLE (en fazla %10 su ile seyreltilmiş) 
ile astarlayın. Düşük boya viskozitesi nedeniyle, iyi bir nüfuz 
etme davranışı ve dolayısıyla son kaplamanın iyi yapışması 
sağlanır.
Astar katın tamamen kurumasını sağlayın. Ardından seyreltil-
memiş ULTRA MAXX KOMPLE Dış Cephe Boyası uygulayın.

Astar
Dış cepheyi DERİN NÜFUZLU ASTAR PLUS ile astarlayın. Yüksek 
kaliteli astar alt tabakayı sertleştirir ve eşit bir emiş karakte-
ristiği sunar.
Avantajı: Dış cephe boyası eşit şekilde kurur, güvenli bir şekil-
de yapışır ve boya tüketimi azalır.
Dış cephe tekrar astarlandıktan sonra tam olarak kurumasını 
bekleyin.

Hazırlık ve Temizlik
Sarmaşık ve tırmanan bitkileri olabildiğince uzaklaştırın. Dış 
cepheyi yüksek basınçlı bir temizleyici ile temizleyerek kir veya 
pislikleri tamamen giderin. 
Son katta sarmaşıkların neden olduğu boya kusması ve parla-
mayı önlemek için, sarmaşık artıklarını HS RAPID nem önleyici 
ve yalıtım astarı ile kaplayın.
Yalıtım katı uygulandıktan sonra dış cepheyi iyice kurutun, 
böylece sonraki astarlama yüzeye daha iyi nüfuz edecektir.


