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Bi-Aqua WP-BD 
 

Siloksan Esaslı Dış Yüzey Emprenye Malzemesi 
 

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesi. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz 
kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere 
uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde kullanılması önerilmez.   
  

Özellikleri 
 

• Kullanıma hazırdır, 
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır, 
• Solvent içermez, çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez, 
• Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır, 
• Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir uygulandığı zeminde fark edilir. 
 

Uygulama 
 

Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey 
kuru olmalıdır. Kullanıma hazır Bi-Aqua WP-BD yüzey emprenye malzemesi, yumuşak tüylü fırçayla yada 
püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama 
sonrasında film tabakası oluşmaz. Bunun yanı sıra, sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz 
kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulanıp üzerine son kat boya yapılması önerilir. 
Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan 
gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30ºC üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa 
gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11- 16 arasında uygulama önerilmemektedir. 
 

İnceltme 
 

Kullanıma hazırdır. 
 

Kuruma Süresi 
 

Normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir, 24 saat sonra üzeri boyanabilir. 
 

Sarfiyat 
 

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta, 2 - 5 m² arasında alan 
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.   
 

Ambalaj 
 

5,00 lt 
 

Depolama 
 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.  
 

Tehlike Tanımı 
 

C: Yakıcıdır.  
 

Tehlike Uyarıları 
 

R 35 : Ciddi yanıklara neden olur.  
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Güvenlik Uyarıları 
 

S 1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.   
S 20 : Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin. 
S 26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.   
S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 
S 45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).  
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. 
 


