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KRAUTOL Sistem çözümü

Proje 1
Dış cephe sıvama
Günümüzde gayrimenkuller her zamankinden daha kıymetli. 
Mevcut gayrimenkullerin korunmasını sağlamak da o ölçüde önem 
kazanmış durumda. Bu da öncelikle dış cepheden başlar. Dış cephe, 
evin kartvizitidir, her zaman iyi bir görünüme sahip olmalıdır. O 
yüzden de rüzgârdan ve tüm mevsimlerin hava şartlarından en iyi 
şekilde korunmalıdır. KRAUTOL sıvaları evin güvenilir bir şekilde 
korunmasını ve güzelleşmesini sağlar. 
Programda her türlü ihtiyaca göre uygun sıvalar mevcuttur. 
Üstelik DAW güvencesiyle profesyonel kalitede!

Bütün 

KRAUTOL sıvalarında 
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Yüzeyi WP-QUARZ ile astarlayın. Yüksek kaliteli sıva 
tabanı, daha sonra yapılacak olan sıva uygulamasının 
optimum şekilde tutunmasını ve homojen şekilde 
kurumasını sağlar. Dış cephe tekrar astarlandıktan sonra 
tam olarak kurumasını bekleyin.

Yüzeyi kontrol edin ve astarlayın
Astarlanarak hazırlanan dış cepheyi önce kontrol edin. 
Mevcut astarın düzgün, sağlam tutunmuş, taşıma gücü yüksek 
ve tüm yüzeyinin hasarsız olması gerekir. Gevşek kısımları 
kazıyıp onarın. Dış cepheyi yüksek basınçlı bir temizleyici ile 
temizleyerek kirleri tamamen giderin. Temizleme işleminden 
sonra dış cephenin iyice kurumasını bekleyin – hava şartlarına 
bağlı olarak 1 ilâ 3 gün.

Dış cephe sıvama

Daha fazla bilgi ve projeyi burada bulunabilirsiniz! 

Lütfen önerilen ürünlerin uygulanması ile ilgili olarak ürün ambalajı üzerinde ve teknik veri sayfalarımızda 
yer alan diğer ürün, işleme ve güvenlik bilgilerini ve talimatlarını dikkate alın (www.krautol.de web 
sitemizde mevcuttur). 
Önerilerimiz çeşitli uygulamalar için standart çözümlerdir. Bu çözümler, bir boya üreticisi olarak kapsamlı  
tecrübelerimize dayanmaktadır. Özel malzeme koşullarında, bir uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Paslanmaz çelik perdah malası; plastik mala; uzun tüylü, 
dış cephe posteki rulo (sonradan yapılacak boya için).
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Sıvama 
En iyi koruma için, perdah malasıyla kaba taneli 
DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ çekin.

Doku verme 
Ardından plastik malayla doku verin. Sıvayı 
daima önceki kat kurumadan çalışın. Dış cephe 
sıvandıktan sonra en az 3 gün kurumasını bekleyin.

İPUCU
Kuvvetli güneş ışığı altında veya ısınmış yüzeylerde çalışmayın – aksi takdirde 
hızlı kuruma yüzünden istenmeyen pürüzler oluşur. 
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