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BETON SERTLEŞTİRİCİ, SIZDIRMAZLIK SAĞLAYAN VE TOZUMAYI ÖNLEYEN MACUN 
 

 Beton kütlesi içinde sertleşerek ve dayanımını arttırarak bozulmaya karşı koruma sağlar 

 Uygulama yapılan yüzey toz, yağ, gres ve diğer yüzey kirleticilere karşı direnç kazanır 

 Yüzey bitirme işleminden hemen sonra uygulandığında etkili bir kürleme maddesidir 

 Tozumayı engeller ve boyaların yüzeye yapışma kabiliyetini arttırır 
 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Supershield Hardseal, katalize inorganik kimya kapsamındaki tuzları içeren beton sertleştirici, sızdırmazlık 

sağlayan ve tozumayı engelleyen bir macundur. Supershield Hardseal beton ve diğer taş yapı malzemelerine 

nüfuz eden ve bunları kürlenme, sızdırmazlık sağlama, sertleşme, tozumayı engelleme, alkalileri nötralize 

etme ve sonradan uygulanacak kaplamaların yapışma kapasitesini arttırma özellikleri ile koruyan, 

özelliklerini muhafaza eden ve güçlendiren, tek bileşenli, kullanıma hazır, şeffaf, kimyasal olarak reaktif, su 

bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Ürün zehirli değildir ve uçucu organik bileşen içermez. 

 
ÖZELLİKLER 

Supershield Hardseal betona püskürtüldüğünde beton zemin koruması açısından farklı bir yaklaşım 

izleyerek, betondaki doğal gözenek ve boşlukları benzersiz ve emsalsiz katalitik kimyasal reaksiyonun bir 

sonucu olarak oluşturulan kristallerle doldurur. Bunları aşağıdaki süreçler sonucunda kalıcı olarak 

güçlendirir: 

 Kürleme- Supershield Hardseal yeni betonda sıcaklığa dayalı çatlakları kontrol altına alır. Supershield 

Hardseal doğru bir şekilde dökülmüş, yapısal bütünlüğe sahip, yeni betona uygulandığında, beton 

hidratasyon süreci açısından son derece önemli olan kimyasal/ nem tutma reaksiyonu ile betonun 

üniform bir şekilde kürlenmesini sağlar. 

 Sızdırmazlık- Supershield Hardseal betonun derinliklerine nüfuz ederek içindeki gözenekleri kapatan 

ve her türlü beton yüzey üzerinde derinlemesine kalıcı bir sızdırmazlık oluşturan kimyasal reaksiyonu 

meydana getirir. 

 Sertleştirme - Supershield Hardseal betonun tüm bileşenlerini tek ve dayanıklı bir kütle haline 

getirerek, beton yoğunluğu, dayanımı ve sertliğini arttırır ve beton yüzeyin aşınma dayanımı ve 

sağlamlığını ciddi ölçüde arttırır. Düz çelik mala ile düzeltilen yüzeylerde mermer benzeri bir görünüm 

ve parlaklık oluşur. Supershield Hardseal uygulanan yüzey basınç deneylerine tabi tutulmuş ve 30 gün 

boyunca tam olarak kürlendikten sonra ham betona göre %38 daha sert olduğu görülmüştür. 

 Tozumayı Önleme- Supershield Hardseal betondaki tuzlarla kimyasal olarak reaksiyona girerek yüzey 

gözeneklerinden beton tozu çıkışını kalıcı olarak engeller. 

 Alkalilerin Nötralize Edilmesi- Supershield Hardseal betona aşamalı olarak nüfuz eder, alkalileri 

nötralize ederek yüzeye çıkmalarını ve uygulama esnasında uzaklaştırılmalarını sağlar. Derinlerde 

kalan alkaliler orada tutulur ve kireç ve alkalilerin toz haline gelmesi ve çıkışı durdurulur. 

 Yapışma- Supershield Hardseal, tam yapışma için zararlı olan beton yüzeyindeki tuzları uzaklaştırarak 

işlem gören yüzeyi boya, dolgu macunu, yapıştırıcı ve kaplamaların uygulanması için hazırlar.  

Supershield Hardseal silikon içermez ve kaplanabilirdir ve standart yüzey hazırlama talimatlarının 

uygulanması durumunda her türlü kaplama ile bağdaşan bir üründür. 
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ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

Beton, ağır beton bloklar, harç, macun, stucco, terrazzo, açık agregalar ve her türlü kum-agrega-çimento 

kombinasyonuna uygulama yapılabilir. Kullanım alanları arasında depolar, dağıtım tesisleri, uçak 

hangarları, üretim tesisleri, gıda işleme üniteleri ve dağıtım binaları, hamur ve kâğıt tesisleri ve büyük 

açıkta kalan beton zeminlerin bulunduğu diğer tesisler yer alır. 

 

 

 
 

 

TEKNİK VERİLER 

Ürün Kodu SCP105 

Renk Renksiz 

Kürlenme Uygulama yapılmayan örneklere oranla ilk 24 saatlik kritik kürlenme süresi esnasında en az %95’in üzerinde nem tutma 

Aşınma Dayanımı ASTM C779: 30 dakikada en az %34,5 artış 

Yüzey yapışması ASTM D3359: Epoksi yapışmasında en az %27 artış; poliüretan yapışmasında herhangi bir değişiklik olmaz 

Basınç dayanımı ASTM C39: İşlem görmemiş örneklere oranla, 7 günde basınç dayanımında en az %41 artış ve 28 günde en az %38 artış 

Darbe dayanımı ASTM C805: İşlem görmemiş örneklere göre darbe dayanımında en az %15,5 artış 

Sürtünme katsayısı ASTM C1028: 0,91 kuru, 0,73 ıslak 

Yıpranma ASTM G23: Ultraviyole ışın ve püskürtülen suyun işlem görmüş örnekler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur 

Kapiler Emme EN 1062- 3: W = 0.03 Kg/m2 * h 0.5 

Nüfuz derinliği EN 1504- 2: 6.7 mm 

Aşınma Direnci EN ISO 5470 - 1 : 225 mcg, kontrol betonu ile karşılaştırıldığında %80 artış 

Darbe Dayanımı: EN ISO 6272 - 1 : 60Nm Sınıf III 

Çekme testinde Yapışma Dayanımı EN 1542: 4.98 N/mm2 
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I.I YENİ DÖKÜLMÜŞ BETONA İLİŞKİN 

TALİMATLAR 

A. YÜZEY HAZIRLAMA 

Yeni tamamlanan beton yüzeylerde, yüzey bitirme 

işleminden hemen sonra kürleme maddesi olarak 

Hardseal uygulanması durumunda herhangi bir yüzey 

hazırlığı gerekmez. Uygulama yapılacak alanları ince kıllı 

bir fırça veya tahta fırçası ile süpürerek kir, toz ve 

bulaşmış maddelerden arındırın. Hortumla su tutun ve 

bölgeleri kurumaya bırakın, Hardseal’ın yüzeye nüfuz 

etmesini engelleyen tüm yağ ve malzeme kalıntıları 

uzaklaştırılmalıdır.  Hardseal 35˚F ve 135˚F (1.7˚C ve 

57˚C) arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. 

 
B. UYGULAMA TALİMATLARI 

Adım 1: Mala ile düzeltme yapıldıktan ve döşeme 

üzerinde yürünebilir hale geldikten hemen sonra, yüzeye 

düşük basınçlı, yüksek hacimli bir püskürtücü ile yaklaşık 

5 m2 başına bir litre (galon başına 200 feet kare) olacak 

şekilde uygulama yapın.  Hardseal ayrıca doğrudan 

yüzeye dökülerek ve yumuşak kıllı bir fırça ile dengeli bir 

şekilde dağıtılarak da uygulanabilir. 

Not: Hardseal nüfuz edici bir maddedir, film 

oluşturmaz. Hardseal’ın tamamen nüfuz etmesi için 

yüzeyde yeteri kadar malzeme olmalıdır. Referans 

olması açısından, yüzeyde, adım atıldıktan sonra bir 

ayak izini birkaç saniyede dolduracak kadar Hardseal 

bulunmalıdır. Buna genellikle ıslak kaplama adı verilir. 

Islak kaplama elde edildikten sonra, Hardseal’ı yumuşak 

kıllı fırçalar ile beton yüzeye yedirin. Bu adım yüzey 

gerilmesini kırar ve nüfuz etmesine yardımcı olur. 

Hardseal ile ıslatılan yüzeyin en az 30 dakika boyunca 

bu şekilde kalmasını sağlayın ve Hardseal kaygan ve jel 

benzeri bir forma kavuşana kadar bekleyin.  Hardseal, 

aşırı derecede soğuk, rüzgârsız hava koşullarda 1 saat 

veya daha uzun bir sürede kaygan bir form alacaktır. 

Hardseal, aşırı derece sıcak hava koşullarında 30 

dakikalık süre tamamlanmadan önce kaygan bir hal 

alabilir. Bu sıcak hava koşullarında beton yüzeyin tüm 

bölgelerinin ıslak  

 

tutulması amacıyla, Hardseal kaygan hale gelmeden en 

az 15-20 dakika önce ek Hardseal uygulaması 

yapılmalıdır. Not: Islatma süresi içerisinde döşeme 

üzerindeki hiçbir nokta veya bölgenin kurumasına izin 

verilmemelidir. Kuru bölge kalmaması için yapılacak en 

iyi uygulama daha emici noktalarda bulunan fazla 

Hardseal’ın kuru bölgelere doğru fırçalanması veya 

daha fazla Hardseal kullanılmasıdır.  Gözenekli bölgeler 

ve döşeme kenarları daha hızlı kuruduğundan bu 

bölgelere özellikle dikkat edin. 

 
Adım 2: Hardseal kayganlaştıktan sonra yüzeye sis 

şeklinde su püskürtün. Bu, düşük basınçlı bir 

püskürtücü veya hortum ve nozul (nozul sis ayarına 

getirilmelidir) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu adım, 

kayganlığın veya jel formun engellenmesi için Hardseal’ı 

yeniden çözünür hale getirecektir. Hardseal’ın nüfuz 

etmesine yardımcı olmak için yüzeyi fırçalayınız. 

Hardseal’ın ikinci kez kayganlaşmasını veya jel formuna 

gelmesini bekleyin. 

 
Adım 3: Bu aşamada, yüzeyin tamamını su ile yıkayın. 

Yıkama aşamasında, fazla Hardseal’ın yüzeyden 

çıkarılması ve uzaklaştırılması için zemin süpürge ile 

fırçalanmalıdır. 

 
Adım 4: Suyu döşeme kenarının dışına iterek çek-pas 

ile iyice kurulayın.    Bu aşamada, zemin üzerinde 

herhangi bir şey bulunmayan çıplak beton gibi 

gözükmelidir. Not: Çek-pas ile kurulama esnasında bazı 

kaygan bölgeler olabilir. Bunun nedeni yüzeyde halen 

Hardseal bulunmasıdır.  Bu bölgeler yeniden yıkanmalı 

ve yüzey kuru bir hal alana kadar çek-pasla 

kurulanmalıdır. 

 
EK NOTLAR 

 1-4. Adımlar otomatik fırça kullanılarak da 

uygulanabilir. Otomatik fırçaya beton yüzeye 

zarar vermesini engellemek için dört adet 

pnömatik lastik takılmalıdır. Testere ile kesilen 

ek yerlerinin üzerinden açılı 
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olarak geçilmezi derz kenarlarındaki gerilmeyi 

azaltacaktır.   Betonun çok ıslak olmadığından emin 

olmak için, otomatik fırçayı zemine yerleştirmeden 

önce uygulanması gereken bekleme süresi ile ilgili 

olarak betonu döken yükleniciye danışın ve otomatik 

fırçanın ağırlığını destekleyebilecek basınç 

dayanımına sahip olduğundan emin olun.  

 Sıcak, soğuk rüzgârlı, vs. aşırı veya olağan dışı hava 

koşullarında uygulama yapılmasına ilişkin sorularınız 

için yerel teknik temsilcinize danışın. 

 Hardseal kürleme maddesi olarak kullanılacaksa, 

uygulamada doğru zamanlama yapılması oldukça 

önemlidir. 

 Aşırı derecede sıcak, rüzgârlı hava koşullarına ve 

güneş ışığına maruz kalan döşemelerde, ek 

kürlenme sağlanması için Hardseal uygulamasından 

sonra ek kürlenme gerekiyorsa farklı türde bir 

kürleme sistemi kullanılabilir. 

 Testere ile kesim, kürlenmeye ilişkin anlık ihtiyaca 

dayalı olarak Supershield Hardseal uygulandıktan 

önce veya sonra yapılabilir.    Her durumda, 

kesmeden kaynaklanan toz ve çamurlu suyun 

anında ve tam olarak uzaklaştırılması son derece 

önemlidir. 

 Normalden fazla gözenek ve yumuşaklığa sahip 

beton yüzeylerde ek Hardseal uygulaması 

gerekebilir. Bu aynı zamanda, fırça ile veya 

kazınarak yüzey bitirme uygulanan açık yüzeyler 

için de geçerlidir. 

 Yüzeyin 2000 dev/dak kapasiteli bir propan 

perdahlama makinesi ile perdahlanması da zaman 

kazandıracaktır. Talimatların tamamı için 

Supershield ile temas kurun. 

 
II. ESKİ BETONA İLİŞKİN TALİMATLAR 

A. YÜZEY HAZIRLAMA 

Beton yüzey Hardseal’ın nüfuz etmesini engelleyen tüm 

maddelerden arındırılmış olmalıdır. Bunlar tüm kürleme 

veya sızdırmazlık maddeleri, boyalar veya kaplamalar, 

beton kaymağı veya kir veya pastır. Bazı durumlarda, 

uygulama  

 

zemininin soyulması ve ayrıca nötralize edilmesi 

gerekebilir. Not: Boyanacak, soyulacak veya kaplama 

veya yapıştırıcı bulunan tüm yüzeylerde aşağıda 

açıklanan 2. Adım (2. Seçenek) uygulanmalıdır. Ek bilgi 

için uzman teknik temsilci ile temas kurun. 

 
B. UYGULAMA TALİMATLARI 

Adım 1: Yüzeyin tamamı 30 dakika boyunca Hardseal 

ile ıslatılmış bir şekilde kalmasını sağlamak üzere 

Hardseal uygulayın. 

 
Adım 2-  Seçenek 1: 30-40 dakika sonra Hardseal’ın 

büyük bir kısmının yüzey tarafından emilmiş olması 

durumunda, tüm alçak noktalarda bulunan veya biriken 

fazla Hardseal’ı fırça veya çek-pas ile uzaklaştırın 

(halen sıvı formda iken) ve kalan Hardseal’ın beton 

tarafından tamamen emilmesini veya yüzeyden 

tamamen uzaklaştırılmasını sağlayın. 

 
Adım 2-  Seçenek 2: 30-40 dakika sonra Hardseal’ın 

büyük bir kısmının halen yüzey üzerinde olması 

durumunda, kayganlaşana kadar bekleyin ve daha 

sonra yüzeyin tamamının temiz su ile yıkayın ve 

Hardseal kalıntısının tamamını uzaklaştırmak üzere çek-

pas ile kurulayın. Hardseal’ın 30 dakikalık süre 

sonrasında kaygan bir hal alması durumunda, Yeni 

Betona ilişkin talimatları (Bölüm I) uygulayın. 

 

 

III. DIŞ MEKANLARDAKİ BETONA İLİŞKİN 

TALİMATLAR Adım 1: Yüzeye, düşük basınçlı, 

yüksek hacimli bir püskürtücü kullanarak Hardseal 

uygulayın. Yüzeyin tamamının 30 dakika boyunca 

Hardseal ile ıslatılmış bir şekilde kalmasını sağlayın. 

 
Adım 2: 30 dakikalık süre geçtikten sonra, döşeme 

üzerindeki Hardseal kalıntılarını veya birikintilerini 

uzaklaştırmak için süpürge veya fırça kullanın. İPUCU: 

Dokulu yüzeylerde Hardseal’ın yayılması için geniş, ince 

kıllı, itmeli bir fırça kullanılması faydalı olacaktır. 
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SINIRLAMALAR 

 Hardseal hafif blokların veya delikler ve hava cepleri 

bulunan diğer gözenekli taş yüzeylerde sızdırmazlık 

sağlanması amacıyla kullanılmaz. 

 Hardseal, bu kaplamalar kimyasal veya mekanik 

yöntemlerle soyulmadığı sürece, kürleme veya 

sızdırmazlık malzemeleri ile daha önce işlem görmüş 

yüzeylerde kullanım için uygun değildir. 

 Son derece gözenekli veya yumuşak olan betonda ek 

Hardseal uygulaması gerekli olabilir. Bu aynı 

zamanda, fırça ile veya kazınarak yüzey bitirme 

uygulanan açık yüzeyler için de geçerlidir l Standart 

kaplama oranlarında  

 Hardseal mala ile fazla baskı uygulama, karbonlaşma 

ve düşük yüzey suyu çimento oranı ile ilgili erozyon 

ve tozuma sorunlarını çözümlemez.  Sorunlar ek 

malzeme ile çözülebilir ancak bu sorunların 

çözümlenmesinde her zaman etkili olmayabilir. 

 
IV. TÜM SUPERSHIELD HARDSEAL 

UYGULAMALARINA YÖNELİK GENEL BİLGİLER 

 Sadece düşük basınçlı püskürtücü ile uygulayın.  

Malzemenin atomize olmasına ve solunmasına neden 

olduklarından havasız püskürtücü kullanmayınız 

 Yağ, hidrolik sıvısı veya diğer sıvıları damlatma riski 

olan tüm inşaat ekipmanı parçalarını sarın 

 Hardseal’ı renkli betona sadece döşeme tam olarak 

kürlendikten sonra uygulayın 

 Cam, alüminyum veya diğer cam kaplı veya yüzey 

bitirme uygulanmış yerlere temasından kaçının.  

Temas olması durumunda derhal nemli bir bezle silin 

veya su ile yıkayın. Pencere kenarlarında uygulama 

yaparken camı kaplayın. 

 Sıcaklığın 35 derece F (1.7 derece C) altında olması 

durumunda Hardseal uygulaması yapmayın 

 Yeni betonu 6 gün boyunca donmaya karşı koruyun. 

Donmaya karşı koruyun. Donması durumunda, 

çözülmesini sağlayın ve kullanmadan önce çalkalayın.  

Delikler veya hava cepleri bulunan ateş tuğlası veya 

diğer yüksek düzeyde gözeneğe sahip malzemelerde 

kullanmayın. 

 

 Asfalt yanında kullanıldığında, yüzeyin kuruması 

üzerine beyazlaşma meydana gelmemesi için 

Hardseal su ile yıkanmalıdır. 

 
SAĞLIK VE GÜVENLİK 

Supershield Hardseal deride tahrişe neden olabilecek 

kimyasallar içerir. Bu ürünün kullanımı ve taşınması 

esnasında kişisel koruma önlemli olarak, koruyucu 

eldiven ve gözlük kullanılması önerilmektedir. Ürünün 

göze temas etmesi durumunda, derhal temiz su ile 

yıkayın ve semptomların devam etmesi durumunda 

tıbbi yardım alın.   Hardseal ile işlem görmüş yüzeyler 

uygulama esnasında geçici olarak kayganlaşır. 

Düşmeye karşı dikkatli olun ve önlem alın. 

 
DEPOLAMA 

Supershield Hardseal oda sıcaklığında muhafaza 

edilmelidir.  Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine 

neden olabilir. Açılmamış, hasar görmemiş orijinal 

ambalajında kuru bir yerde saklandığında, raf ömrü 24 

aydır.  Ürünün donmasına müsaade etmeyiniz. 

Tekrarlanan donma ve çözülme ürünün hasar 

görmesine neden olabilir. 

 
PAKETLEME 

25 Litrelik Kovalar ve 200 Litrelik varillerde satılır. 

http://www.supershieldglobal.com/
http://www.supershieldglobal.com/

