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Proje:
Üst sıvanın dökülmesi
Yüzey sıvası; duvara nüfuz eden nem, ince çatlakların patlaması veya alt
kat yapışkanlığının olmaması sonucu serbest kalarak yüzeyden kalkabilir.
Yüzeyde ek olarak yosun ve mantarların olması durumunda, üst katın
sökülmesi ve yeni bir sıvanın uygulanması ile birlikte yosun ve mantarların
giderilmesi gerekir.

+
WP-KUVARS
İyi kaplama, yapışmayı artıran sıva
tabanı

+ +
DROPAN PLUS
Dış cephe-Silikon
reçine-Sgraffito (Tane boyutu
1,0 mm, 2,0 mm,
3,0 mm)

+
DERİN NÜFUZLU
ASTAR PLUS
Dış cephe astar
kaplamalarını dengelemek için akrilik
hidrosol

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

ÜST SIVANIN DÖKÜLMESI

Optimum KRAUTOL sistem çözümü:

İşte bu kadar: Birkaç adımda
en iyi sonucu elde edin
Hazırlık ve Temizlik
Gevşek veya artık sıkıca yapışmayan eski sıvayı çelik bir fırça
veya spatula ile çıkarın.
Dış cepheyi yüksek basınçlı bir temizleyici ile temizleyerek kir
veya pislikleri tamamen giderin.
Temizlendikten sonra cepheyi iyice kurutun, böylece sonraki
astarlama yüzeye daha iyi nüfuz edecektir.

Astarlama ve sıvama
Dış cephede kalan sıvayı WP-KUVARS ile astarlayın. Yüksek
kaliteli sıva tabanı, alt tabaka üzerinde optimum bir yapışma
ve aynı zamanda daha sonra yapılacak sıva uygulamasının
homojen şekilde kurumasını sağlayan pürüzlü bir yüzey oluşturur. Dış cephe astarlandıktan sonra tam olarak kurumasını
bekleyin.
Dış cepheyi istenilen tane boyutunda DROPAN PLUS dış cephe
sıvası ile kaplayın. Dış cephe sıvandıktan sonra en az 3 gün
kurumasını bekleyin.

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

Sistemli dış cephe koruması
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Astar ve son kat boya
Dış cepheyi daha sonra DERİN NÜFUZLU ASTAR PLUS ile astarlayın. Yüksek kaliteli astar alt tabakayı sertleştirir ve eşit bir
emiş karakteristiği sunar.
Avantajı: Dış cephe boyası eşit şekilde kurur, güvenli bir
şekilde yapışır ve boya tüketimi azalır. Dış cephe tekrar astarlandıktan sonra tam olarak kurumasını bekleyin.
Cepheyi (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 seyreltilmemiş ULTRA MAXX KOMPLE Dış Cephe Boyası uygulayın.

