
ÜRÜN VERİLERİ 

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY

Burada verilen bilgiler uzun bir süre boyunca edindiğimiz deneyim ve eldeki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, başarılı bir sonuç için münferit vakaya ilişkin tüm koşulların dikkate 
alınması gerektiğinden herhangi bir garanti veremiyoruz. Gerekli miktarlara ilişkin bilgiler sadece ortalama bilgilerdir ve belirli durumlarda daha fazla olabilir. 
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SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY 

SIVI KRİSTALİN AKTİFLEŞTİRİCİ 

o Betonun derinliklerinde higroskopik kristal oluşumunu arttırır

o Betonun pozitif ve negatif tarafında etkili olur

o Hidrostatik basınca karşı olan dayanımı arttırır

o Kalıcı ve aktiftir

o Betonun kendi kendine sızdırmazlık kapasitesini arttırır

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY, MULTISEAL ile birlikte ilk kaplama olarak kullanılan, tek bileşenli, su bazlı 
higroskopik bir kristalin aktifleştiricisidir ve kombinasyon performansı ve özellikle yüksek hidrostatik 
basınca olan direnci arttırır. CRYSTALSPRAY'in birinci kat ve MULTISEAL'in son kat olarak kullanılması 
durumunda SUPERSHIELD MULTISEAL H Sistemi oluşturulur ve yüksek hidrostatik basıncı olan yapılar 
için tavsiye edilir. CRYSTALSPRAY aynı zamanda tek başına tek kat olarak veya MULTISEAL ile birlikte 
kullanılabilir. 

ÖZELLİKLER 

CRYSTALSPRAY aktifleştirici nem varlığını avantaja dönüştürerek betonun derinliklerindeki gözenekler ve 
ince çatlakların içinde çözünmeyen higroskopik kristallerin oluşumunu arttırır. CRYSTALSPRAY aktiftir ve 
betonun kendi kendine sızdırmazlık kapasitesini arttırır. CRYSTALSPRAY ve MULTISEAL’in koruma 
özellikleri, beton kütlesi içinde iki tür kristalleşmenin (Hidratlı ve Higroskopik) ve iticilik özelliğinin 
bileşimidir. 

KULLANIM ALANLARI 

CRYSTALSPRAY hidrostatik basınca karşı yüksek dayanım sağlamak üzere Multiseal ile birlikte astar 
olarak kullanılabilir.  

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

 Rezervuarlar

 Yüzme havuzları

 Asansör boşlukları

 Temel ve Döşemeler

 Tüneller ve Alt Geçitler

 Deniz limanları

 Deniz yapıları

 Binalar

 Arıtma tesisleri
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SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY 

TEKNİK VERİLER 

SUPERSHIELD CRYSTALSPRAY, nemi engelleyen su bazlı kristaller oluşturan, çevre dostu ve işçiler
açısından güvenli bir kimyasaldır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakınız veya 
SUPERSHIELD ile temas kurunuz. 

Ürün özellikleri 

Görünüm :  Berrak, suya benzer 
Koku :  Yok 
Duman :  Yok 

Özgül Ağırlık :  Yaklaşık 1,03 
Viskozite :  2.3 Sentipuaz 
Donma Noktası : -5°C 
Kaynama Noktası : 109°C 

Ph değeri:  Yaklaşık 9,2 
Zehirlilik :  Yok 

Çevresel Tehlikeler : Yok 

MULTISEAL H SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 

· Buz çözme tuzlarından kaynaklanan klorür iyonlarının nüfuz etmesini engeller ve tekrarlanan
donma/ çözülmenin neden olduğu hasarlara karşı korur

· Hidrostatik basınca karşı yüksek dayanım
· Çatlaklar, rutubet ve sızıntılara karşı daha iyi kendi kendine sızdırmazlık kapasitesi.

· Kalıcı iç su yalıtımı sağlar ve pozitif ve negatif kaynaklardan gelen nemi engeller
· Su, uçak yakıtı ve yüzeyden yağ nüfuzuna karşı mükemmel itme özelliği gösterir

· Klorür iyonlarının girişine karşı yüksek direnç ve çelik donatıların korozyana karşı
korunması

· Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) azaltır ve silika tozumasını engeller
· Sızdırmazlık macunları ve kaplamaların yapışma özelliklerini arttırır
· İnce/ ısı nedenli çatlakları kapatır ve korur

· Su bazlıdır, zehirli değildir ve çevre açısından tamamen güvenlidir. Nehirler ve temiz su
üzerinde kullanmak için de güvenlidir.

· Tek uygulama kalıcı olarak su yalıtımı sağlayacaktır
· Betonda dökülme ve beton yüzeyler üzerinde erken çatlamayı engeller
· Beton sertliğini ve basınç dayanımını arttırır
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