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DIŞ CEPHELERDE ÜST SIVANIN DÖKÜLM

ESI

KRAUTOL Sistem çözümü

Proje 2
Dış cephelerde üst sıvanın dökülmesi
Uzun ömürlü güzellik ve değerin kalıcılığında en büyük rol cephe 
korumaya düşer. Oluşan hasarların zaman kaybetmeden onarılması da 
buna dâhildir. Duvara nüfuz eden nem, ince çatlakların patlaması veya 
alt katmanın tutunma gücünün yetersizliği nedeniyle yüzey sıvasının 
kalkması durumunda bu gibi hasarlar ortaya çıkabilir.

Not: yüzeyin ayrıca yosun ve mantar tutması durumunda, üst katmanın 
sökülmesi ve yeni bir sıvanın uygulanmasının yanı sıra yosun ve 
mantarların da giderilmesi gerekir. Şu adreste KRAUTOL dış cephe projesi 
01 yazısına bakın: www.krautol.de/fassadenprojekte.
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Daha fazla bilgi ve projeyi burada bulunabilirsiniz! 
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Dış cephenin temizlenmiş yüzeyini 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.

Hazırlama, temizleme, astarlama
Gevşek veya artık sıkı tutunmayan eski sıvayı soyarak ya da çelik fırça 
veya spatula ile çıkarın. 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 cephelerde üst sıvanın dökülmesi

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; astar 
fırçası; uzun tüylü, dış cephe posteki rulo.

Sıvama ve doku verme
En iyi koruma için, perdah malasıyla DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ 
çekin, ardından plastik malayla doku verin. Sıvayı daima önceki 
kat kurumadan çalışın. Dış cephe sıvandıktan sonra en az  
3 gün kurumasını bekleyin.

Astar ve son kat boya 
Renk farklarını ortadan kaldırmak için bu işlemden sonra dış 
cephenin yeniden boyanması gerekir. Bunun için, dış cephenin tüm 
yüzeyini TIEFGRUND PLUS ile astarlayın. Yüksek kaliteli astar alt 
tabakayı sertleştirir ve eşit bir emiş karakteristiği sunar. Dış cephe 
astarlandıktan sonra iyice kurumasını bekleyin.

Cepheyi ULTRA MAXX COMPLETE (en fazla %10 su ile seyreltilmiş) ile 
astarlayın. Astar inceltilerek iyi bir nüfuz etme davranışı, dolayısıyla 
son katın iyi tutunması sağlanır. Astar katının kurumasını bekleyin. 
Ardından seyreltilmemiş ULTRA MAXX COMPLETE uygulayın.
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