
ÜRÜN VERİLERİ 

  SUPERSHIELD MULTIGUARD  

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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KRİSTALLEŞME İLE SU YALITIMI VE KORUYUCU BARİYER SİSTEMİ 
 

  Derinlemesine su yalıtımı ve koruma 

      Kalıcı ve aktiftir 

  Basınca maruz kalan ve kalmayan beton yüzeylere uygulanır 

  Yüksek kimyasal direnci 

  Kendi kendine sızdırmazlık özelliği 
 

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

SUPERSHIELD MULTIGUARD, SUPERSHIELD MULTISEAL teknolojisi ile zenginleştirilmiş, tek bileşenli 

çift korumalı bir koruma sistemidir. Gri renkli toz fırça ile uygulanabilir bir kıvama gelecek şekilde su ile 

karıştırılır ve beton yüzeye uygulandığında gözenekler, çatlaklarda kristaller meydana getirir ve ayrıca 

yüzeyde su yalıtımı sağlayan bir bariyer oluşturur. MULTIGUARD tek başına son kaplama olarak 

uygulanabilen veya kombinasyonun yüksek seviyede koruma ve dayanım sağladığı iki katlı bir uygulama 

için Supershield Crystalguard/ Ultima ile birlikte kullanılabilen özel bir formüldür. 
 

ÖZELLİKLER 
 

SUPERSHIELD MULTIGUARD kaplama beton yüzey üzerinde kurumaya başladığında mükemmel bir 

itici özellik sağlayan ilk reaksiyon meydana gelir. Bu, ürün atmosferdeki karbon dioksit ile reaksiyona 

girmesi ve su ve diğer sıvıların yüzey gerilmesini arttırarak ince çatlaklardan betona nüfuza eden suyu 

engelleyen görünmez bir yüzey bariyeri oluşturmasıyla meydana gelir.  

 

SUPERSHIELD MULTIGUARD betonun derinliklerinde ozmos basıncı ve Brownian hareketini içeren 

karmaşık bir kimyasal reaksiyon ile higroskopik kristalin yapısını meydana getirir. Bu kristaller betondaki 

ince kanalları ve küçük çekme çatlaklarını kapatır ve su girişini engeller (yüksek hidrostatik basınç altında 

dahi). SUPERSHIELD MULTIGUARD yapıda su yalıtımının sağlanmasına ek olarak deniz suyu, atık su 

ve agresif kimyasal çözeltilere karşı da koruma sağlar. 

 
 

KULLANIM ALANLARI 
 

SUPERSHIELD MULTIGUARD yeni veya eski tüm çıplak beton yapılarak ve çimento sıva bulunan 

betona uygulanabilir. Basınca maruz kalan veya kalmayan (örneğin, su basıncına maruz kalan veya 

kalmayan) beton yüzeylere uygulanabilir. 
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ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 
 

 Bodrum katlar 

 Beton su tankları 

 Tüneller ve alt geçitler 

 Çatı döşemeleri 

 Kanalizasyon ve su arıtma tesisleri 

 Rezervuarlar 

 Beton oluklar            

 Gömülü bölümler                

 Temeller 

 

 

TEKNİK VERİLER 

Ürün Kodu 003 

Renk Gri 

Kütle Yoğunluğu 1.25 Kg/ L 

Priz Süresi 60 Dak 

Su geçirgenliği EN 12390- 8 

Kimyasal Dayanım ASTM C-267-77 Sürekli temas durumunda pH 3-11 aralığındaki asit ve alkalilere dayanır. 

Donma Çözünme direnci ASTM C666 - 97 300 çevrimde daha az uzunluk değişimi gözlenir- uygulama yapılmadığında %0,09 ve 

uygulama yapıldığında %0,039 
Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C1202 İç klorür içeriğinde artış olmaz 

Kimyasalın tavsiye edilen kullanımı: donatılı veya donatısız beton için su yalıtımı ve koruyucu bariyer sistemi. 

 
 

KARIŞIM ORANI 

Tüketim Kaplama Sayısı Su Toz 

1.25 - 1.5 lb./sq.yd (0.65 - 0.8 kg/m2) Tek Kat 2 Parça 5 Parça 

2.0 lb./sq.yd (1.0 kg/m2) Tek Kat 1 Parça 3 Parça 
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UYGULAMA TALİMATLARI 
 

YÜZEY HAZIRLAMA 

 
SUPERSHIELD MULTIGUARD uygulanacak olan yüzey 

temiz ve beton kaymağı, gevşek malzemeler, kürleme 

maddeleri, kir, yağ, gres, asfalt ve boyadan arındırılmış 

olmalıdır.   SUPERSHIELD MULTIGUARD uygulanacak 

yüzeyi su ile tamamen ıslatın ve nemli bir yüzey elde 

edene kadar kurumaya bırakın. 

 

Dikkat: SUPERSHIELD MULTIGUARD uygulanacak 

yüzeyde su birikintisi veya fazla su kalmamalıdır. 

 
 

BETONUN ISLATILMASI  

 
SUPERSHIELD MULTIGUARD için uygulama yüzeyinin 

ıslatılması ve nemli olması gerekmektedir.  Beton 

yüzeyler uygulamadan önce temiz su ile iyice ıslatılmalı, 

kaplamanın tam olarak kürlenmesi ve beton 

gözeneklerinin derinliklerinde kristalin oluşumu 

sağlanmalıdır. Uygulamadan önce fazla suyu 

uzaklaştırın. Beton yüzeylerin uygulamadan önce 

kuruması durumunda, yeniden ıslatılması gerekir. 

 

SULU HARÇ KAPLAMA KARIŞIMI 

 
Sulu harç kıvamında bir karışım elde etmek için 

SUPERSHIELD MULTIGUARD tozunu aşağıdaki 

oranlara göre temiz su ile karıştırın: 

 

Fırça İle Uygulama İçin 

1.25 -1.5 lb/sq. yd. (0.65 -0.8 kg/m2 5 

ölçü toza 2 ölçü su 

2.0 lb/sq. yd. (1.0 kg/m2) 3 

ölçü toza 1 ölçü su 

 
Püskürtmeli Uygulama İçin 

1.25 -1.5 lb/sq. yd. (0.65 -0.8 kg/m2) 

5 ölçü toza 3 ölçü su (oran ekipman çeşidine göre 

farklılık gösterebilir) 

 

Uygulamanın 20 dakika içerisinde tamamlanmasını 

sağlayacak miktardan daha fazla SUPERSHIELD 

karışımı hazırlamayın. Karışım sertleşmeye başladıktan 

sonra su eklemeyin. Elleri kauçuk eldivenle koruyun. 

 

MULTIGUARD UYGULAMASI 

 
SUPERSHIELD MULTIGUARD’ı yarı sert naylon bir 

fırça, geniş süpürge (büyük yatay yüzeyler için) veya 

özel püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Kaplamanın 

dengeli bir şekilde uygulanması gerekir ve kalınlığı 1/6 

inç’ten (1,25 mm) az olmalıdır.      Supershield 

Multiguard, Crystalguard/Ultima ile birlikte üst kaplama 

olarak kullanıldığında, Crystalguard/ Ultima kaplamanın 

önceden en az 3 gün boyunca kürlenmesi 

gerekmektedir. Kurumadan dolayı kaplamalar arasında 

hafif ön ıslatma yapılması gerekebilir. SUPERSHIELD 

uygulaması yağmurlu koşullarda ve ortam sıcaklığının 

40°F (4°C) altındaki ortam sıcaklıklarında 

uygulanmamalıdır.  Tavsiye edilen ekipman ile ilgili 

olarak SUPERSHIELD veya en yakın SUPERSHIELD 

distribütörü ile temas kurunuz. 

 

KÜRLENME 

 
Yeni uygulanan SUPERSHIELD MULTIGUARD 

uygulamadan sonra en az 48 saat boyunca doğrudan 

yağmura maruz kalmaya karşı korunmalıdır ve su ile 

kürlenmesi gerekmemektedir ancak yapıyı su ile 

doldurmadan önce kaplamanın en az 18 gün boyunca 

priz almasını bekleyiniz. 

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 

 
SUPERSHIELD MULTIGUARD deride tahrişe neden 

olabilecek kimyasallar içerir.   Bu ürünün kullanımı ve 

taşınması esnasında kişisel koruma önlemli olarak, 

koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması önerilmektedir.
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UYGULAMA TALİMATLARI 
 

Ürünün göze temas etmesi durumunda, derhal temiz 

su ile yıkayın ve semptomların devam etmesi 

durumunda tıbbi yardım alın. 
 

DEPOLAMA 
 

Açılmamış, hasar görmemiş orijinal ambalajında kuru bir 

yerde saklandığında, raf ömrü 12 aydır. 
 

PAKETLEME 

 
25 kg’lık (55,1 lb) Kovalar ve 25 kg’lık (55,1 lb) 

PE iç ambalaj bulunan kâğıt torbalarda satılır. 
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