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HP-24 Hybrid Plus 
 

Çift bileşenli, toz ve sıvı hybrid polymer esaslı, çatlak köprüleme özelliğine, 
yüksek fiziksel dayanıma ve UV direncine sahip su yalıtım kaplamasıdır.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

• Beton, sıva ve şap üstü yalıtımlarda, 
• Duvar ve zemin yalıtımlarında, 
• Balkon, teras, yüzme havuzlarında, 
• Islak hacim, duş ve hamam tarzı yerlerde, 
• Teras ve çatı yalıtımında kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Bianca HP-24 Hybrid Plus kesinlikle su geçirmez. 
• Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir. 
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. 
• Elastiktir, sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. 
• Zayıf kimyasallara ve U.V ışınlarına dayanıklıdır. 
• Mekanik darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. 
• Dekoratiftir. Beyaz olarak üretilir. 
 

Uygulama 
 

Bianca HP-24 Hybrid Plus uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış 
olmalıdır. Bianca HP-24 Hybrid Plus özellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda 
uygulanmalıdır. Çift komponentli olan Bianca HP-24 Hybrid Plus, uygulama öncesi sıvı komponent (B 
komponenti) ayrı bir kaba alınarak, toz komponent ile (A komponenti) bir mikser yardımıyla karıştırılır. 
Karıştırma sırasında mikserde sürekli olarak karışan B komponenti üzerine, A komponentinin yavaşça 
verilmesine dikkat edilmelidir. Homojen bir karışım elde edildiğinde Bianca HP-24 Hybrid Plus 3 kat olacak 
şekilde fırça ile uygulanır. Katların uygulama şekli birbirine dik olmalıdır ve her kat arasında 4 saat 
beklenmelidir. Katlar arası bekleme süresi 24 saati geçmemelidir. Bianca HP-24 Hybrid Plus uygulanan 
yüzeyler 24 saat yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Hazırladığınız karışımı inceltmeden kullanınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Katlar Arası Bekleme: 4 saat 
Dokunma Kuruması: 4 saat 
Tam Kuruma: 28 Gün            
 

Uygulanabilen Alan 
 

Tek katta uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 2 - 3 kg/m²’dir. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. 
 

Ambalaj 
 

Takım: 24,00 kg ( 16,00 kg + 8,00 kg )  
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. 
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 


