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HYFIX CURE
KİMYASAL SU YALITIM SİSTEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL SIVI KÜR

• Kimyasal reaksiyonları hızlandırır
• Yüzeyle bütünleşir, kopmaz
• Yüzeyin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır

TANIMI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

SARFİYAT

AMBALAJ

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

HYFIX CURE çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerde suya karşı direnci 
arttıran, aynı zamanda HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemi ürünlerinin 
kürlenmesinde kullanılan, tamamlayıcı, ekonomik, pratik ve su yalıtımını 
hızlandıran yardımcı bir kür malzemesidir. Fırça veya püskürtme 
yöntemiyle uygulanır.

• İç ve dış mekanlarda,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• HYFIX FLEXIL ve HYFIX FT3 su yalıtım ürünleri ile kullanılır.

• Yüzeyi tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır.
• Ekonomiktir. Zamandan ve maliyetten kazandırır.
• Zor noktalarda bile uygulaması çok kolaydır.
• Yatay ve düşey yüzeylere uygulanabilir.
• Toksik değildir.
• Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yırtılmaz ve kopmaz.
• Uzun ömürlüdür.

Kür malzemesi olarak 0,200 - 0,300 kg/m2 kullanılır.

30 kg plastik bidon

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SAĞLIK ve EMNİYET

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı 
takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz 
kalmamalıdır. +4 °C’nin altında depolanmamalıdır.

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında 
gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda 
doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve 
sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını tamamen kapatınız. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik 
Bilgi Formu’na (MSDS) bakınız.

• HYFIX CURE, sıvı halde olan hazır bir üründür. Ayrıca su 
eklenmemelidir. 

• HYFIX CURE, tek başına bir su yalıtım malzemesi değildir.
• HYFIX CURE, kullanım öncesi en az 5 dakika karıştırılarak ürün 

homojenliği sağlanmalıdır.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS 
Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya 
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)


