
TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ 

SUPERSHIELD MULTISEAL 

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 gerekmektedir. Sarfiyat miktarına  ilişkin bilgiler ortalama bilgilerdir ve bazı özel durumlarda daha fazla olabilir.
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BETON İÇİN KRİSTALİN ESASLI SU YALITIMI VE AŞILAMA SİSTEMİ 

 Betona ister pozitif ister negatif tarafından uygulanarak su yalıtımı sağlanır.
 Beton yüzeyinde film tabakası oluşturmadan su iticilik kazandırır.
 Beton kütlesinde iki tip kristalleşme sağlar.
 Boşlukları, çatlakları ve 1/16 inç’e(1,5mm) kadar olan ince kanalları kapatır.
 Kolay uygulanır, düşük basınçlı püskürtücü ile püskürtülmesi yeterlidir.
 Kalıcı ve aktiftir

 Klorür iyonu difüzyonuna karşı yüksek direnç sağlar.
 Beton  görünümü ve rengini değiştirmez.

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SUPERSHIELD MULTISEAL, beton ve tüm çimento bazlı malzemelere yönelik, su bazlı, çevre dostu bir su 
yalıtımı ve aşılama teknolojisidir. Tek bir uygulama ile suya karşı, kalıcı olarak sızdırmazlık sağlanır. Nem, 
agresif kimyasalların betona sızması, termal çatlaklara ve tekrarlanan donma ve çözünme döngüsüne 
karşı betona dayanıklılık kazandırır. Klorür ve sülfat iyonu penetrasyonunu engeller, alkali silika 
reaksiyonlarını (ASR) ise yavaşlatarak betonu kalıcı olarak korur. Dolayısı ile, betonun durabilitesini yani 
servis ömrünü uzatır. 

ÖZELLİKLER 

MULTISEAL’ın koruma özellikleri; beton yüzeyinde su itme teknolojisi, beton kütlesi içerisinde ise kalıcı ve 
oldukça dayanıklı kristaller oluşturma teknolojilerinin bir araya gelmesiyle toplamda üç farklı 
mekanizmanın bileşiminden meydana gelir. MULTISEAL beton üzerine püskürtüldüğünde düşük 
vizkozitesini avantaja dönüştürerek betonun gözenek ve boşluklarına nüfuz eder, burada kimyasal 
reaksiyona girer. Böylece  gözenek, boşluk ve ince çatlakları tüm yönlerden doldurarak betonun 
derinliklerinde meydana gelen iki farklı tip kristal oluşumu (Hidrate ve Higroskopik) ile sıra dışı bir koruma 
sistemi ortaya koyar. SUPERSHIELD MULTISEAL ilerleyen yaşlarda betonun nem ile temas etmesi 
durumunda sonradan da aktive olur. Bu benzersiz yeniden aktive olma mekanizması betonda kalıcı 
koruma sağlanmasının anahtarıdır.

KULLANIM ALANLARI 

MULTISEAL eski beton yüzeylerde, su ve rutubet ile ilgili tüm sorunlara karşı bakım ve koruma 
sağlanması amacıyla da kullanılabilir. İster yeni betonda (minimum 7 günlük) istenirse de bakım/onarım 
amacıyla eski beton yüzeylerde uygulanan MULTISEAL, uygulandığı betonun servis ömrünün uzamasında 
çok etkili olur. MULTISEAL her türlü betonda verimli bir şekilde uygulanabilir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

 Hava alanı pistleri ve park alanları

 Köprüler ve otoyollar

 Üst geçitler

 Tüneller

 Metro projeleri
 Çok katlı otoparklar
 Limanlar

 Deniz yapıları

 Binalar

 Yürüme yolları

 Arıtma tesisleri
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ÜRÜN VERİLERİ 

SUPERSHIELD MULTISEAL 

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 gerekmektedir. Sarfiyat miktarına  ilişkin bilgiler ortalama bilgilerdir ve bazı özel durumlarda daha fazla olabilir.
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TEKNİK VERİLER 

SUPERSHIELD MULTISEAL, nemi iten su bazlı kristaller oluşturan, çevre dostu ve işçiler açısından 
güvenli bir kimyasaldır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Formu’na bakınız veya SUPERSHIELD ile 
irtibata geçiniz. 

Ürün Özellikleri

Görünüm : Berrak, suya benzer 
Koku : Yok 
Duman : Yok 
Özgül Ağırlık : Yaklaşık 1,073 
Viskozite : 2.4 Sentipuaz 
Donma Noktası : -4°C 
Kaynama Noktası : 103°C 
pH değeri : Yaklaşık 8,5 
Zehirlilik : Yok 
Çevresel Tehlikeler  : Yok 

AVANTAJLAR 

· Kış aylarında buz çözmek için kullanılan tuzlardan kaynaklanan klorür iyonlarının betona nüfuz
etmesini engeller ve tekrarlanan donma/çözülmenin neden olduğu hasarlara karşı betonu korur.

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

· Klorür iyonlarının betona penetrasyonuna karşı yüksek direnç göstererek demir donatıları korozyana
(paslanma) karşı korur.

· Alkali Silika Reaksiyonunu (ASR) yavaşlatır.

· Sızdırmazlık macunları ve kaplamaların yapışma özelliklerini arttırır.

· 1/16 inç’e kadar (1,5 mm) olan ince / termal çatlakları kalıcı olarak köprüler.

· Su bazlıdır, zehirli değildir ve çevre açısından tamamen güvenlidir. İçme su projelerinde kullanmak
için de tamamen güvenlidir.

· Tek bir uygulama ile kalıcı olarak su yalıtımı sağlar.

· Betonda dökülme ve beton yüzeylerde çatlamayı engeller.

· Beton sertliğini ve basınç dayanımını arttırır.

· Uygulamadan sonra görüntüde herhangi bir değişiklik olmaz

· Uygulamadan sonra koruma amaçlı sıva gibi herhangi bir ek koruma gerekmemektedir.
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