
INTERFIKS YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
FSM Cad. Yedekreis Sok. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216.425 18 98 (Pbx) • 0216.425 20 99 • www.interfiks.com.tr • interfiks@interfiks.com.tr

TANIMI

KULLANIM ALANLARI

 AVANTAJLARI

INTERCURE FL, akrilik emülsiyon esaslı, taze beton üzerine uygu-
lanarak oluşturduğu film tabakası ile hızlı su kaybını ve kurumayı 
engelleyerek maksimum dayanım sağlayan ve rötre çatlaklarını 
azaltan, yarı parlak beton kür ve koruyucu malzemesidir.

Renk: Şeffaf
Fiziksel Durumu: Sıvı
Yoğunluk: 1,05 ± 0,05 g/cm3

Uygulama Sıcaklığı: +10 °C ile +35 °C arası
Kuruma Süresi: 90-120 dak
Servis Sıcaklığı: -20 °C ile +80 °C arası
Yukarıdaki değerler 23 °C ve %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. 
Bayındırlık Poz No: 04.613 / 1F

• İç ve dış mekanlarda,  
• Taze dökülen şap, beton ve zemin sertleştiriciler üzerine, 
• Hava limanları, 
• Konutlar, 
• Alışveriş merkezleri, 
• Teraslar ,
• Sulama kanallarında kullanılır.

• Telis bezi, jut, çuval ve sulama gibi yöntemlere kıyasla daha etkin ve 
ekonomiktir.

• Oluşturduğu film tabaka ile yüzey gözeneklerini tıkayarak priz 
esnasındaki su/nem kaybını minimize eder, hedeflenen dayanımın 
sağlanmasına yardımcı olur.

• Plastik rötre çatlaklarını önler.
• Yüzeyin aşınma dayanımına katkıda bulunarak tozumayı azaltır.
• Yüzeyden soyulmaz.
• Solvent içermez, kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
• Uygulaması kolaydır.
• Uygulandığı yüzeye yarı parlak bir görünüm verir.

• Yeni dökülmüş betonlarda ise yüzeye zarar vermemek için, 
betonun yeteri kadar prizini almış olması gereklidir

• Uygulama sırasında hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
• Kuruyuncaya kadar yağmur, kar ve su gibi dış etkenlerden 

korunmalıdır.
• Sırlı veya emici olmayan yüzeylere uygulanmamalıdır.
• Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

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)

KULLANMA METODU

SARFİYAT

• INTERCURE FL yeni betonların kürlenmesi  amaçlı iki katta toplam 
0.150 -0.200 kg/m2 uygulanmalıdır.

• INTERCURE FL eski beton veya kaplamalarda koruyucu 
olarak ve porozitesine göre iki katta toplam 0.200 - 0.300 kg/m2 

uygulanmalıdır.

AMBALAJ

30 kg’lık plastik bidon

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

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.

SAĞLIK VE EMNİYET

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.

YÜZEY HAZIRLAMA
• Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi 

tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve sıva parçalarından 
arındırılmış olmalıdır.

• Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır ama yüzeyde su 
birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
• INTERCURE FL kalıp sökümünden hemen sonra, döşeme 

betonlarında ise yüzey ilk parlaklığını kaybetmeye başladığında ve 
üzerine çıkılabildiğinde uygulanır.

• INTERCURE FL püskürtme yoluyla veya yüzeyde birikme 
olmayacak şekilde fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

• INTERCURE FL ilk kat olarak yüzeye 0,075 kg/m2 sürülmeli, birinci 
kat uygulandıktan bir saat sonra 0,075 kg/m2 olacak şekilde ikinci 
kat sürülmelidir.

• INTERCURE FL hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir saatte 
kurur.

• Yüzeyde INTERCURE FL birikintisi kalmamalı, kaldığı takdirde 
fırça ile dağıtılmalıdır.

• Yüzeye yarı parlak görünüm verir 
• Hızlı su kaybını engeller 
• Dengeli priz sağlayarak hedeflenen dayanıma ulaşılmasında yardımcı olur 
• Plastik rötre çatlaklarını azaltır 

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, YARI PARLAK BETON KÜR VE 
KORUYUCU MALZEMESİ

(DURACURE)INTERCURE FL


