


İÇİNDEKİLER

Su Yalıtım Ürünleri

POLYMER 100
GLASSY 100
SB PLUS 
FULL FLEX 2K
IZOLATOR
SILOXANE 100
LATEX 100

Özel Boyalar
THERMAL 100
PAINTER FLEX
NM-S 10
POOL 100
NO-FIRE PAINT 
MUTE PAINT 

Zemin Kaplamaları
TRAFFIC PAINT
ANTI-SLIP PAINT
TENNIS COURT PAINT

Astarlar
PRIMER 100
BINDER 100
THERMAL PRIMER

Endüstriyel Ürünler
NO-FIRE
ANTI SLIP SOLUTION
SIVA ÇÖZ
WATER KEEP
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POLYMER 100

DryFiX POLYMER 100 Hibrid teknolojisiyle geliştirilen MS Polimer bazlı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip 
üstün bir su yalıtım ürünüdür. Sert elastik yapıda, UV dirençli ve su geçirimsizdir. Her türlü yüzeye kolayca 
tatbik edilen  geniş kullanım alanına sahip yeni nesil yalıtım ürünüdür. 
                                                                              
UYGULAMA  ALANLARI 
Teras, çatı ve balkonların su yalıtımında, binaların dış cephelerinde, banyo, wc, mutfak gibi ıslak 
hacimlerde, metal ve ahşap yüzeylerde, temel ve perde betonlarında, tuğla, çini, briket, ytong, gaz beton, 
galvaniz, trapez sac, ve oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında.   
                                                                                   
ÖZELLİKLERİ 
Şe�af ve istenilen her renkte özel üretim yapılabilir. Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolaylıkla 
uygulanabilir. Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk iklim şartlarında elastikiyetini 
koruyarak eksiz bir yalıtım sağlar. Su kaçağı riskini ortadan kaldırır.   
                                                                                                       
UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX POLYMER 100 uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb.  kalıntılardan 
temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve üzerine DryFiX POLYMER 100 uygulanırken file ile 
güçlendirilmelidir. DryFiX POLYMER 100, 1-1 su ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. 
Astar üzerine, rulo veya fırça yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar 
uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 2 saattir. 
Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30  C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda 
uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı 
uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.     
                                                                                                                                                            
SARFİYAT 1 kg / m2 ( 1 mm kalınlık için )                                                                                                                                   
RENK Standart  şe�af-beyaz ( istenilen renklerde üretilebilir)                                                                                        
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                                                                                                                                        
RAF ÖMRÜ  12 ay                                                                                                                                                                          
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova
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GLASSY 100

DryFİX GLASSY 100  Seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine  kolayca 
uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, iki bileşenli, şe�af zemin kaplamasıdır. Su 
yalıtımının yanı sıra dekoratif amaçlıda kullanılabilir. Kuruduktan sonra şe�af, elastik ve eksiz bir katman 
oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI
Teras, balkon, banyo, mutfak, seramik, mermer, granit, porselen, cam mozaik ve taş kaplama üzerinde, 
çatı gizli derelerinde, beton, ahşap, pvc, galvaniz sac, alüminyum vb. zeminlerde kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ
Su yalıtımı sağlar ve dekoratif bir kaplama oluşturur. Astarsız direkt uygulanabilir. UV dayanımlıdır, dış 
hava koşullarından etkilenmez. Zeminlerde oluşan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı 
bozmadan yüzeye kolayca uygulanabilir. Şe�af yalıtım sağlar. Aderansı yüksektir.

UYGULAMA TALİMATI
DryFİX GLASSY 100 uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, toz, pas vb. kalıntılardan arındırılmalı, temiz 
ve kuru olmalıdır. İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Daha so nra A bileşeni içerisine, B 
bileşenin tamamı katılarak verilen oranlarda iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü ortalama 1 saattir. 
Hazırlanan karışım fırça, rulo veya püskürtme tabanca ile uygulanır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı en az 
5°C, Ortam sıcaklığı 15-35°C aralığında olmalı, Nem oranı %80 i geçmemelidir. Katlar arası bekleme süresi 
24 saattir. En iyi performans için iki kat olarak uygulama yapılmalıdır. 
 
 
SARFİYAT 0,15 -0,20 kg / m2 ( tek kat )
RENK  Şe�af
SAKLAMA KOŞULLARI  Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 3,5 kg + B Bileşen 0,5 kg ( 4 kg set ) Metal Kutu
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SB PLUS 

DRYFiX SB PLUS Akrilik Polymer ve özel mineral katkılı yapısı sayesinde sürtünme katsayısı yüksek ,yaya 
trafiğine dayanıklı,mükemmel aderans ve su yalıtımı sağlayan su bazlı, tek bileşenli  yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI
Balkon,teras,çatı yalıtımlarında,banyo,wc,mutfak gibi ıslak hacimlerde,temel perde yalıtımlarında,fabrika 
ve depo zemin yalıtımlarında kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ
Su ve UV dayanımı yüksektir,güçlü aderansa sahiptir. Sürtünme katkısı yüksektir. Üzerinde 
yürünülebilir,istenilen her renkte renklendirilebilir. Üzerine her türlü seramik mermer vb. kaplama 
yapılabilir.

UYGULAMA TALİMATI
Uygulama yapılacak yüzey;kir,toz,yağ vb.kabarmış kalıntılardan arındırılmalı,temiz ve kuru olmalıdır.  
Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için DryFİX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. DryFiX 
SB PLUS kullanıma hazırdır inceltme gerektirmez.Bir mikser yardımıyla 3 dk karıştırıldıktan sonra yüzeye iki 
kat halinde fırça ile uygulama yapılır.Katlar arası bekleme süresi 4 saatir.+ 5 C ile + 35 C arasında 
uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.
 
SARFİYAT 1 kg / m2 ( 1mm kalınlık için )
RENK Standart beyaz ( istenilen renklerde üretilebilir)
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda,orijinal ambalajında,açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova
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FULL FLEX 2K

DryFiX FULL FLEX 2K çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan yüksek 
aşınma direncine sahip, üzerinde yürünebilen, esnek yapısı sayesinde kılcal ve rötre çatlakları köprüleme 
kapasitesine sahip, su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik su yalıtım ürünüdür.                                                                  

UYGULAMA ALANLARI 
Seramik altı, sıva ve şap üstü su izolasyonlarında, havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan 
yüzeylerde, teras, banyo, balkon ve bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kaplama 
malzemesinden önce uygulanır. İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden 
uygulanır.  

ÖZELLİKLERİ 
Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım sağlar. Uygulandığı yüzeyde eksiz bir yalıtım sağlar. 
Esnek yapısı sayesinde rötre çatlakları köprüler.                                                                                                     

UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX FULL FLEX 2K ile uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey kuru 
ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Eğer aderans problemi yaşanacak veya tutunma sorunu 
olacak yüzeyler varsa önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. Katlar arası minimum 4 saat 
beklenmeli ve katlar arası uygulamaya 24 saat den fazla ara verilmemelidir.Hazırlanan karışım en fazla 2 
saat içinde tüketilmelidir. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli veya çok sıcak 
havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.                                         

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI 
Her bir kat için; 8 kg' lık sıvı bileşene, 22 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir 
mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım 
iki veya üç kat halinde, her kat uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça veya mala ile uygulanır.                           

SARFİYAT Her kat için;  1,00 – 1,5 kg / m2 En az 2 kat uygulanmalı, ve  file serilerek uygulama güçlendirilmelidir.                                                                                                     
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                             
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                          
AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 22 kg + B Bileşen 8 kg  (30 kg set) PE kova
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IZOLATOR

DryFiX IZOLATOR  her türlü zemine kolayca uygulanabilen, kuruduğu zaman elastik ve su geçirimsiz 
özelliği olan kullanıma hazır likit su yalıtım ürünüdür. 

UYGULAMA ALANLARI 
Su  geçirimsizlik istenilen beton, sıva, tuğla, çini, biriket, ytong, galvanizli sac, oluklu ve oluksuz  çatı 
kaplama levhaları, teraslar, perde duvarları  ile yatay ve düşey tüm yüzeylerde, baca dipleri, su depoları, 
kanallar vb. alanlarda kullanıma elverişlidir.  

ÖZELLİKLERİ 
Güneş ışınlarını geri yansıtarak yüzey ısınmasını önler. Elastik ve su geçirimsizdir. Su bazlı ve kokusuzdur, 
solvent içermez.   

UYGULAMA TALİMATI 
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. 
Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve ürün uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DRYFiX IZOLATOR 1-1 su 
ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya fırça yardımıyla iki kat 
olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az  4 saat 
kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi  4 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı  +5 C 
ile + 30  C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde 
yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.                                                                                                                                                                         

SARFİYAT 1 kg / m2 ( 1 mm kalınlık için )                                                                                                                                   
RENK Beyaz                                                                                                                                                                                     
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                                                                                                                                        
RAF ÖMRÜ  12 ay                                                                                                                                                                                
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

6

S
u

 Y
a

lý
tý

m
 Ü

rü
n

le
ri

www.dryfix.com.tr



SILOXANE 100

DryFiX SILOXANE 100 uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden yüzeye çok iyi emprenye olan ve 
koruma sağlayan şe�af su iticidir. 

UYGULAMA ALANLARI 
Pres tuğla, renkli biriket, gaz beton, fayans ve doğal taşlarda, emici dış yüzeylerde, seramik, mermer, 
granit, traverten vb. kaplı teraslarda, balkon, banyo, duş, wc ve mutfaklarda, mozaik kaplı zeminlerde, 
şap, beton ve sıva yüzeylerde kullanıma uygundur.  

UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX SILOXANE 100 uygulanacak yüzey yağ, kir, toz ve çamurdan arındırılmalıdır. Zemin kuru ve temiz 
olmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kabaran parçalar var ise bunlar tamir edilmelidir. 
DryFiX SILOXANE 100 kullanıma hazırdır. DryFiX SILOXANE 100 yumuşak tüylü fırça yada püskürtme 
yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama 
sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.  

SARFİYAT 200 gr/m2 ( Yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir)                                                                            
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                         
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                   
AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt  PE kova
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LATEX 100

DryFiX LATEX 100 Her türlü çimento harcında sıva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, 
elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla  kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI 
Beton, sıva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, tamir harçlarında, 
soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalıtımda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ 
Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği artırır, elastikiyet ve kıvam kazandırır. Rötre 
çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini arttırır, şap uygulamalarında tozumayı engeller. 
Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaştırır.

UYGULAMA TALİMATI  
DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce nemlendirilmelidir. 
Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX LATEX 100 
İlave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Beton ve harç katkısı olarak:  
çimento oranının %5 - %20 si kadar LATEX 100 kullanılır. 

SARFİYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2  Harç katkıları için : 10-20 kg  / 1 m3
RENK Beyaz 
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                        
RAF ÖMRÜ  12 ay 
AMBALAJ  5 kg PE bidon
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THERMAL 100
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DryFİX THERMAL 100 Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat 
Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 çevreci formülasyonu ve yüksek performansıyla yeni nesil ısı 
yalıtım ürünüdür. Bina dış cephelerinin yanı sıra iç cephede güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV 
dayanımlı DryFiX THERMAL 100, evinizin Isı kaybı yaşanan tüm merkezlerini yalıtmayı hedeflemektedir.                                                                                     

UYGULAMA ALANLARI 
İç-Dış Cephe duvarlarında ve tavanlarda kullanıma uygundur. 

ÖZELLİKLERİ 
Düşük Isı İletkenlik değeri ile Isıtma Soğutma maliyetlerini en aza indirir.Odalarınızın kışın sıcak, yazın 
soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler getirmez, dübelsiz uygulandığı için duvarlarınız hasar 
görmez. Alev yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, 
petrol ürünü içermez ve kokusuzdur.Kullanım süresince oluşan hasarların tamiratı çok kolay ve ekonomiktir. 
Su geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma kabiliyeti ile de iç cephede yaşanan nem ve 
rutubet oluşumuna engel olur. 

UYGULAMA TALİMATI 
Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır.Isı 
yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey,  tek kat olarak 
DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, 
kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, Thermal 100 fırça & rulo 
yardımıyla yüzeye 2 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar 
uygulanmalıdır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. DryFiX THERMAL 100 ve THERMAL PRIMER 100 
ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Dış cephe  uygulamalarında güneş ışınlarını yansıtıcı özelliği 
olması sebebiyle beyaz renk önerilmektedir. 

SARFİYAT 1 lt/m2 ( 1 mm kalınlık için )                                                                                                                                        
RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)                                                                                                                          
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                       
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                                             
AMBALAJ 18 lt  PE kova



PAINTER FLEX

DRYFİX PAINTER FLEX Su bazlı polimer esaslı, esneme kabiliyeti yüksek, nefes alma özelliğine sahip, 
dekoratif, su geçirmez bir dış cephe kaplamasıdır. 

UYGULAMA ALANLARI 
Dış cephelerde, brüt beton yapıların yüzeylerinde,her türlü dış cephe sıvalı ve boyalı yüzeylerde 
uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ 
Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Yüzeyin nefes almasına olanak sağlar. Karbondioksit bariyeri 
oluşturarak beton korozyonuna karşı dirençlidir. Yüzey çapraz bağı sayesinde kir tutmama özelliğine 
sahiptir.  UV ışınlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

UYGULAMA TALİMATI  
DryFiX PAINTER FLEX ile  Uygulama yapılacak yüzey, yağ, kir ve kabarmış boyalardan arındırılmalıdır. 
DryFiX PAINTER FLEX  kullanıma hazırdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey DryFiX BINDER 100 ile 
astarlanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Astardan sonra hazırlanan yüzeye iki 
kat halinde DryFiX PAINTER FLEX uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minumum 4 saat tir. 
Uygulama sırasında ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Çok sıcak ve 
nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 

SARFİYAT 1,5 - 2  kg/m2 ( iki kat uygulama )
RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)                                                                                                                                
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                                                               
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova
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NM-S 10

DryFiX NM-S 10 likit nem bariyeri; özel kimyasalların polimer ile modifiye edilmesiyle üretilen, neme ve 
rutubete katman oluşturan, yeni nesil nem boyasıdır. Her türlü ıslak ve nemli iç-dış duvarlara ve tavana 
uygulanarak nem ve rutubet oluşumuna karşı kesin çözüm sunar. 

UYGULAMA ALANLARI 
Rutubet ve nem problemi olan ıslak ve nemli iç-dış duvar ve tavanlarda, boyalı-boyasız yüzeylerde, sıva, 
alçı, beton, şap vb. yüzey ve zeminlerde, su basmanlar,  tünellerde.

ÖZELLİKLERİ 
Nem ve rutubet problemlerini yok eder. Nemli yüzeye direkt uygulanabilir. Rutubetten dolayı oluşan kötü 
kokuları yok eder. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti 
yüksektir. UV den, yağmurdan ve sudan etkilenmez. Kullanıma hazırdır. 

UYGULAMA TALİMATI 
Boyalı yüzeylerde kabaran parçalar var ise temizlenmelidir. DryFiX NM-S 10  nem bariyeri kullanıma hazır 
bir üründür.Astar ve inceltme gerektirmez. Uygulamaya geçilmeden önce ürün kapağı açılarak 2-3 dk 
karıştırılmalıdır.DryFiX NM-S 10, karıştırma işlemi bittikten sonra uygulanacak yüzeye fırça, rulo veya 
uygun bir püskürtücü ile tatbik edilir. İlk kat uygulama yapıldıktan sonra ikinci kat uygulama için 8 saat 
beklenmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra ortam mutlaka havalandırılmalıdır.                                              

SARFİYAT 500 gr/m2                                                                                                                                                                  
RENK Beyaz                                                                                                                                                   
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                       
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                         
AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg  Metal Kutu
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POOL 100

DryFİX POOL 100 havuz boyası; iki bileşenli yapısı ile özel olarak geliştirilen,sudan ve su basıncından 
etkilenmeyen,UV ve aşınma dayanımı yüksek renkli havuz boyasıdır.                                                                                              

UYGULAMA ALANLARI 
Havuzlar, su tankları, su depoları, süs havuzu, göletler, su kanalları ve barajlarda vb. alanlarda uygulanır.        

ÖZELLİKLERİ 
Sert-elastiktir, çatlamaz ve yüzeyden kalkmaz. Alkali ve klora karşı dayanımı yüksektir, havuz 
kimyasallarından etkilenmez.İstenilen her renkte renklendirilebilir. 

UYGULAMA TALİMATI 
Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. 
Beton ve sıva kaplı  yüzeyler uygulama öncesinde DryFiX EPOXY PRIMER ile astarlanmalıdır. Daha sonra, 
bir mikser yardımı ile A bileşeni içerisine (devamlı karıştırma ortamında) B bileşeni katılarak 3 dk 
karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım  fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya 
bırakılmalıdır. İkinci kat uygulama; birinci katın  tamamen kuruması gerçekleştikten sonra 24 saat içinde 
yapılmalıdır. Havuz su doldurulmadan önce 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

SARFİYAT  0,75 -1 kg / m2                                                                                                                                             
RENK Standart beyaz ve mavi (İstenilen renklerde üretilebilir.)                                                                                                                           
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                                         
AMBALAJ A Bileşen 4,2 kg + B Bileşen  0,3 kg (4,5 kg set) Metal Kutu
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NO-FIRE PAINT 

DryFiX NO-FIRE PAINT Alev almaz ve yanmaz boya; içerdiği özel reçine ve katkılar sayesinde yangına karşı 
dirençli bir katman oluşturur. Yapıların yangından korunması için geliştirilmiştir. Yangın sırasında kaçış & 
tahliye süresini uzatır.

UYGULAMA ALANLARI
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar ve ahşap yüzeylerde, Beton, ve Çelik Yapılarda, Restaurantlarda, 
Mutfaklarda, Çatılarda, Yangın merdivenlerinde, Yangın kapılarında, Yanmazlık istenen tüm mekanlarda 
kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ
Yangın geciktirici, alev almayan, geç ısınan, yanmaz boyadır. Yüzeye tutunma kabiliyeti yüksektir. Her 
türlü beton, çelik ve ahşap yapıya mükemmel yapışma gösterir. Yüzeyden kalkma kabarma, çatlama 
yapmaz. Direkt alev temasında alevlerin yayılmasını engeller. Alevleri kendi üzerinde absorbe eder. 
Yangına karşı dayanıklıdır. Boya formunda olması sayesinde, uygulanacağı yüzeyin en detay noktalarına 
dahi ulaşır. Eksiz bir uygulamayla, yangına karşı yüksek direnç gösterir.

UYGULAMA TALİMATI
DryFiX NO-FIRE PAINT uygulanacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından temizlenmeli ve 
zımparalanmalıdır. Ürün, kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. DryFiX NO-FIRE PAINT 1-1 su 
ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar yapıldıktan sonra sulandırılmadan rulo, 
fırça veya uygun püskürtücü ile diğer katlar uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir. 
Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.
 
SARFİYAT 0,3 - 0,5 kg /  m2 
RENK Standart beyaz ( istenilen renklerde üretilebilir )
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 18 kg PE kova

Ö
ze

l 
B

o
y

a
la

r

13www.dryfix.com.tr



MUTE PAINT 

DryFiX MUTE PAINT Ses Yalıtım Boyası; Yaşam alanlarında istenmeyen sesi,  titreşimi ortadan kaldırmak ve 
konforu artırmak için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, yanmaz,  ses yalıtım boyasıdır. Esnek 
yapısı sayesinde titreşimleri bünyesinde sönümler ve ses geçişine izin vermez.

UYGULAMA ALANLARI
İç – Dış cephe duvarlarında, tavanlarda, şap ve parke altında, eğlence mekanlarında, poligonlarda, 
jenaratör odası, makina dairesi, tekne motorları, okul, sinema, tiyatro, toplantı salonu vb. yüksek desibel 
ses oluşan tüm mekanlarda uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ
Ses yalıtımı istenilen tüm mekanlarda kullanılır.Gürültü ve titreşimleri düşük dereceli bir ısıya dönüştürerek 
çalışır. Bu daha sonra uygulanan yüzey boyunca dağılma gösterir. Geç tutuşurluk ve alev almaz özelliğine 
sahiptir. Su bazlıdır ve istenilen renkte renklendirebilir. Sarfiyatlara riayet edilerek uygulandığında 3 db 
Ses Yalıtımı sağlamaktadır.

UYGULAMA TALİMATI
Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ, toz vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. 
Ses Yalıtımını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebirliğini artırmak için yüzey, tek kat BINDER 100 ile 
astarlanmalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, MUTE PAINT fırça & rulo ile yüzeye 2 
kat veya tam verim alınması için en az 1 mm kalınlık sağlayıncaya kadar uygulanmalıdır.Katlar arası 
minimum 2 saat beklenmelidir.
 
SARFİYAT 1,00 lt / m2 ( 1 mm kalınlık için )
RENK Standart beyaz ( istenilen renklerde üretilebilir )
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda,orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 18 lt PE kova
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TRAFFIC PAINT

DryFiX TRAFFIC PAINT  Akrilik polimer esaslı, özel mineral katkılı, aşınma ve mukavemet kabiliyeti yüksek, 
su bazlı, iki bileşenli yeni nesil renkli zemin kaplamasıdır. 

UYGULAMA ALANLARI 
Fabrika sahaları, siteler, yürüyüş  yolları, bisiklet yolları, kaldırımlar, açık ve kapalı otopark alanları, spor 
sahaları, tören alanları, meydanlar gibi asfalt ve beton olan tüm zeminlerde kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ 
Her türlü asfalt ve beton zemini renklendirerek dekoratif görünüm yaratır. Asfaltın yakıcı sıcaklığını 
hissettirmez. UV ışınlara karşı dayanıklıdır.Aşınma ve mukavemeti yüksektir. Su yalıtımı sağlar. Ekonomiktir, 
hızlı kurur ve işçiliği kolaydır.                                                                                                                                                   

UYGULAMA TALİMATI  
DryFiX TRAFFIC PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, toz vb. yabancı 
maddelerden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey önceden su ile yıkanmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırrmak için DryFiX BİNDER 100 astar 
kullanılmalıdır.

UYGULAMA 
DryFiX TRAFFIC PAINT  B bileşeni temiz bir kaba alınır. 1-1,5 lt temiz su ilave edilerek bir mikser ile  3 dk 
karıştırılır. Daha sonra  A Bileşeni yavaş yavaş dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılır ve kullanıma 
hazır hale getirilir. Karışım 2 dk dinlendirildikten sonra fırça veya tabancalı püskürtme yöntemi ile yüzeye 
tek yada iki kat olarak uygulanır. Katlar arası kuruma süresi 1 saattir. DryFiX TRAFFIC PAINT uygulaması 
bittikten sonra son kat cila olarak DryFiX POLYMER 100  ile cilalama yapılabilir. Uygulama 
tamamlandıktan 4 saat sonra yaya, 48 saat sonrasında ise araç trafiğine açılabilir.                                                                                                                                        

SARFİYAT 1 kg / m2 ( 1 mm kalınlık için )  
RENK  Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)
SAKLAMA KOŞULLARI  Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 16,5 kg  + B Bileşen 6,5 kg ( 23 kg set ) PE kova
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ANTI-SLIP PAINT 

DryFiX ANTI–SLIP PAINT ve ANTI–SLIP PAINT PU kayganlık önleyici zemin boyası; kayganlık problemi 
yaşanan yüzeyler için geliştirilen, sürtünme katsayısı yüksek, özel mineral katkılı, yeni nesil zemin 
boyasıdır. 

UYGULAMA ALANLARI 
İş güvenliği riski taşıyan kaygan zeminlerde, havuz kenarları, merdiven basamakları, yürüyüş yolları ve 
fabrika sahaları, duraklar, rampalar, hemzemin yaya geçitleri gibi alanlarda kullanılabilir. Seramik, 
fayans, granit, beton, mermer, demir, ahşap tüm zemin tiplerine  direk  uygulanabilir . 

ÖZELLİKLERİ 
İnsan sağlığı ve güvenliği açısından oldukça emniyetli bir üründür. Kaygan zeminlerde oluşan kazaların 
önüne geçerek kaymaz zeminler oluşturur. Sürtünme katsayısı yüksek yeni nesil bir üründür. 

Anti Slip Paint PU ürünü dış mekanda, üzerinde su göllenen alanlarda ve metal zemin uygulamalarında 
önerilmektedir. Ürün 3 komponentlidir. A komponentin içine B ve C komponentlerini dökerek hepsini 
karıştırınız. Fırça ile yüzeye iki kat halinde uygulayınız. Katlar birbirine zıt yönde uygulanmalıdır. Karışımı 
1,5 saat içinde yüzeye uygulayınız. Karışım 1,5 saatten daha uzun süre beklerse donacaktır. Süreye dikkat 
ediniz.
 
UYGULAMA TALİMATI  
DryFiX ANTI–SLIP PAINT ile uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey  DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Bir mikser yardımı ile 2-3 dk homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım işlemi bittikten sonra,  yüzeye iki kat halinde DryFiX ANTI–SLIP 
PAINT fırça  ile uygulanır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı 
+ 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır.                                                                                              

SARFİYAT 1 kg/ m2 (iki kat uygulama)
RENK  Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)
SAKLAMA KOŞULLARI  Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız                                                                             
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                                
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova ve 
Anti-Slip Paint PU A Bileşen 4,2 kg + B Bileşen  0,5 kg + C Bileşen  1,3 kg (6 kg set) Metal Kutu
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TENNIS COURT PAINT

DryFiX TENNIS COURT PAINT  tenis kort boyası; su bazlı akrilik reçine ve mineral dolguyla geliştirilmiş tüm 
beton yüzeylere ve tenis kortlarına uygulanabilen renkli zemin boyasıdır. Özel yapısıyla yüksek örtücülük, 
elastikiyet ve güçlü aderansa sahiptir.  

UYGULAMA ALANLARI 
Tenis kortlarında, yürüyüş yollarında, garajlar ve hafif trafiğe maruz park alanlarında, oyun parkı ve 
eğlence alanlarında.                                                                                                                                                         

ÖZELLİKLERİ 
Çatlama, kabarma, aşınma yapmaz. Yağlara, zayıf asit ve alkalilere dayanıklıdır. Yüksek örtme gücüne 
sahiptir. Mükemmel yapışma kabiliyetine sahiptir UV ışınlarına dayanıklıdır. 

UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX TENNIS COURT PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler toz kir ve yağdan arındırılır. Tamir 
gerektiren yerler var ise uygulama öncesi tamir edilmelidir.DryFiX TENNIS COURT PAINT kullanıma 
hazırdır. Uygulama öncesi tüm yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Ürün, bir mikser yardımıyla 
homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra yüzeye fırça ile 2 kat olarak 
uygulanır. Katlar arası bekleme süresi minumum 2 saattir. Uygulama  esnasında yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 
30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

SARFİYAT 1 kg/ m2  ( 1 mm kalınlık için ) 
RENK Yeşil, Mavi, Beyaz, Oksit Kırmızı, Gri, Oksit Sarı                                                                                                         
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                       
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                     
AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg  PE kova
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PRIMER 100

DryFiX PRIMER 100 brüt beton astarı;  polimer dispersiyon esaslı, özel mineral katkılı brüt beton astarıdır. 
                                     
UYGULAMA ALANLARI 
İç – dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda, alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt 
beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ 
Özel mineral katkılı formülasyonu sayesinde pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde sıva uygulamaları için 
pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.Sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak 
oluşumunu engeller.Kullanıma hazırdır.Rulo veya fırça ile yüzeye kolayca uygulanabilir.Solvent 
içermez,kokusuz ve su bazlıdır.  

UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX PRIMER 100 ile uygulanacak yüzeyler;  temiz,  yapışmayı önleyecek kalıntılardan ve gevşek 
parçalardan arındırılmış sağlam yüzeyler olmalıdır.Yüzeyin kürünü almış kuru ve sağlam olmasına dikkat 
edilmelidir.DryFiX PRIMER 100 yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulandıktan 24 saat sonra sıva 
uygulamasına geçilmelidir.
                                                                                                                                                   
UYGULAMA 
12 kg lık ambalaj içerisine Maximum %50 su ilave edilmelidir. Kuruma süresi 60-120 dk arasındadır. Tam 
Kuruma gerçekleşmeden üzerine uygulama yapılmamalıdır. 

SARFİYAT  150-250 gr/m2                                                                                                                                                                            
RENK Açık pembe                                                                                                                                                                
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.                                       
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                      
AMBALAJ ŞEKLİ  12 kg PE kova

A
s

ta
rl

a
r

18 www.dryfix.com.tr



BINDER 100

BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok 
fonksiyonelli konsantre astardır.  

UYGULAMA ALANLARI 
İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar yüzeylerde, 
rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe 
yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.                                                                                                                                                                        

ÖZELLİKLERİ 
Yüzey aderansı yüksektir. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını 
azaltır. Sıvaların su emiciliğini azaltır. Su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında 
yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

UYGULAMA TALİMATI  
DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.Her türlü yağ ve kirden arındırılmalı 
kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 
yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minumum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya 
yalıtım ürünü uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.       
                                        
SARFİYAT 150-300 gr / m2                                                                                                                                                    
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.                                                                                                
RAF ÖMRÜ 12 ay                                                                                                                                                                 
AMBALAJ ŞEKLİ  5 lt PE bidon
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THERMAL PRIMER

DryFiX THERMAL PRIMER Thermal 100  Isı Yalıtım Kaplaması astarıdır. Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini 
ve adreansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur. 

UYGULAMA ALANLARI 
Su bazlı, çevreye zararsız ve kokusuzdur. Yüzey emiciliğini azaltarak son kat boya sarfiyatını düşüren, 
boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görerek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan, ısı 
verimliliğini artırıp, rutubeti engelleyen DryFiX THERMAL 100 boya astarıdır.   

ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeyin aderansını artırarak, boya uygulamasının verimli olmasını sağlar. Su geçirimsizdir.                                                                                                                                                                   

UYGULAMA TALİMATI 
DryFiX THERMAL PRIMER  uygulanacak yüzey; toz, kir, yağ vb. kalıntılarından arındırılmalı, yüzey temiz ve 
kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak alan +5 C - +30 C arası sıcaklıklarda olmalıdır. Kullanıma hazırdır, su 
ile inceltilmemelidir. Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama tek kat olarak yapılmalıdır. 
Kuruma süresi 4 saattir.

SARFİYAT 150-250 gr/m2   
SAKLAMA KOŞULLARI  Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.       
RAF ÖMRÜ  12 ay                                                                                                                                                                       
RENK Açık Mavi                                                                                                                                                          
AMBALAJ 18 kg PE kova
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NO-FIRE

DryFiX NO-FIRE  Özel mineral katkılı yapısı ile yüzeyin, oksijenle temasını tamamen keserek alev alma ve 
parlama yapmasını engelleyen, yanmazlık solüsyonudur.

UYGULAMA ALANLARI  
Ahşap yapı ve ahşap ürünlerde, kağıt,  kumaş. deri,  sünger gibi sanayi ürünlerinde, yat üretiminde ve 
emici olan her nesnede kullanılır.

ÖZELLİKLERİ 
Sağladığı yangın yalıtımı ile tam bir alev almazlık sağlar. Solüsyonun temas ettiği alanlarda tekrar 
alevlenme olmaz. Duman ve zehirli gaz çıkışı olmaz. Zehirli madde içermez. Renksiz ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATI 
Ahşap ürünlerde, yüzeye ve ahşabın absorbe özelliğine göre püskürtme yada daldırma yöntemiyle 
uygulanır. Yanmazlık istenen kumaş,  pamuk,  yün, sünger vb. maddeler DryFiX NO-FIRE  ile ıslatılır, 
sonrasında sıkılarak ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra alev almaz ve yanmaz hale gelmiş olur.

SARFİYAT  150-250 gr/ m2 ( Uygulama ve yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterir )
RENK Şe�af     
SAKLAMA KOŞULLARI  Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ  12 ay  
AMBALAJ  5 kg PE Bidon
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ANTI SLIP SOLUTION

DRYFiX ANTI SLIP SOLUTION Parlak ve kaygan yüzeylerde, kaymazlık sağlayan, yüzeyin sürtünme 
katsayısını artıran, şe�af solüsyon olarak üretilmiştir. Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden, 
zeminin içine nüfuz ederek kaymazlık sağlar. Seramik, fayans, mermer gibi zemin kaplama ürünlerinin 
üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmak üzere her iki durumda da kayganlık önleyici performans 
göstermektedir.

UYGULAMA ALANLARI
Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin toz ve kirden temizlenmeli, bol su ile yıkanıp, 
durulanmalıdır. Temizlik sonrası kuru bir zemin elde ettikten sonra, Dryfix Anti Slip Solution temiz bir kaba 
boşaltılarak, rulo & fırça yardımıyla tüm yüzeye eksiksiz uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle su ile 
inceltilmemelidir. Uygulama sonrası 45-60 dk bekledikten sonra, yüzey bol su ile yıkanarak Dryfix Anti Slip 
Solution yüzeyden
durulanmalıdır. Ürünü, uygulama sırasında cildinize temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük 
kullanınız. Buharını solumayınız.

ÖZELLİKLERİ
Uygulaması pratik bir üründür. Mevcut zeminin dekoratif görüntüsünü yok etmez. Zeminde bir kaplama, 
film tabakası oluşturmaz. Uzun süre dayanır, yağmur, kar ve UV ışınlarından deforme olmaz.

UYGULAMA TALİMATI
Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin toz ve kirden temizlenmeli, bol su ile yıkanıp, 
durulanmalıdır. Temizlik sonrası kuru bir zemin elde ettikten sonra, Dryfix Anti Slip Solution temiz bir kaba
boşaltılarak, rulo & fırça yardımıyla tüm yüzeye eksiksiz uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle su ile 
inceltilmemelidir. Uygulama sonrası 45-60 dk bekledikten sonra, yüzey bol su ile yıkanarak Dryfix Anti Slip 
Solution yüzeyden
durulanmalıdır. Ürünü, uygulama sırasında cildinize temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük 
kullanınız. Buharını solumayınız.

SARFİYAT 100-150 gr/m2
RENK Şe�af
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, Orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ 1 lt ve 5 lt PE Bidon
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Dış cephe ve beton yüzeylerde bulunan hazır sıvaların sökümü için geliştirilmiş, yüksek etkili sıva sökücü 
emülsiyondur. Uygulandığı kaplamaya derinlemesine etki eder. Sıvayı önce yumuşatır, daha sonra spatula 
ile kolayca yüzeyden kazınmasını sağlar. 
Yeni sıva öncesi eski sıva-boya kazıma işlemlerinde yüzeyi hazırlamak ve sağlam yüzeye ulaşmak için 
kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Hazır sıva, mineral sıva, kaleterasit kaplı dış cephelerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
Su bazlı, güçlü etkiye sahip bir sökücüdür. Asit içermez, çevreci formülasyona sahiptir. Yatay, dikey, eğimli 
farketmeksizin sıvalı her yüzeyde kullanılabilmektedir.

UYGULAMA TALİMATI
Ürün kullanıma hazırdır. Su ile inceltilmemelidir. Fırça veya rulo yardımıyla sökmek istediğiniz sıvanın 
üzerine uygulayıp, 15 dakika kadar bekleyiniz. Ürünün eski sıvanın içine tamamen nüfuz ettiğinden emin 
olduktan sonra spatula ile sıvayı sökmeye başlayabilirsiniz. 

SARFİYAT Yüzeye göre 150-200 gr/m2
RENK Hafif sarı sıvı
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız 
RAF ÖMRÜ 24 ay
AMBALAJ 5 ve 18 kg PE Kova
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WATER KEEP

DryFİX WATER KEEP  toprak su tutucu polimer, özel olarak üretilen hacminin 600 katı kadar su emebilme  
özelliğine sahip, yeni nesil çevreci bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI 
Sulama olması gereken her yerde kullanılabilir. Kıraç alanlarda, fidanlıklarda , çim alanlarda, meyve 
ağaçlarında, sebzelerde, tarla tarımında (Hububat, haşhaş, pancar, mısır, pamuk vs.) Kök daldırma ve 
fidelemede tohum kaplamada, bitki yetiştirme saksılarında vb. alanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ 
Toprağı sürekli nemli tutar. Topraktaki suyun buharlaşmasını azaltır. Toprak yapısını düzeltir ve erozyonu 
önler. Toprak içerisinde su deposu görevi görerek ortamdaki fazla suyu yüzeyinde toplar. Bitki, toprak ve 
insan sağlığına zarar vermez. Suyla şişerek jel haline gelir, suyu emme süresi 1 saattir toprak da 4 yıl 
boyunca aktif olarak kalır. Su tüketiminde tasarruf  sağlar, gübre maliyetlerini en aza indirir.

UYGULAMA TALİMATI 
Doğrudan toprağa karıştırılarak yada suyla şişirilerek jel formunda kullanılır.

SARFİYAT Kıraç alanlarda tarla tarımında (5 kg/1000 m2 )  Fidan dikimi (25-100 gr/fidan) Çim 
alanlarda(20-40 kg/1000 m2) Meyve ağaçlarında (yaş ve gelişime göre 25-100 gr/ağaç) Sebzelerde (5-20 
gr/bitki)
RENK Açık sarı kristalize polimer                                                                                                                                        
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış olarak saklayınız.                                       
RAF ÖMRÜ  12 ay                                                                                                                                              
AMBALAJ ŞEKLİ  5 kg  PE kova
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