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HITECH ELASTICOTE FC 

Akrilik esaslı Zemin ve Çatı yalıtım kaplaması 
Acrylic based , Floor and Roof Coating Material 

 
 
 

ÜRÜN TANIMI 
Su bazlı, anyonik vinil modifiye akrilik reçine esaslı-kauçuk 
takviyeli ,elastik zemin ve çatı kaplama malzemesidir.İpek 
mat parlaklığında olup dekoratiftir.Rutubete ,deniz 
suyuna,zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, bakteri ve küf 
tutmayan , aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı , titrostopik 
görünüşlü malzemedir.Esnek oluşu , sıva ve rötre 
çatlaklarına mani olur.Su geçirmeme özelliğinin yanı sıra 
duvar ve bina bünyesinde çeşitli sebeplerle oluşan nem 
buharını dışarı atma özelliği en üstün 
niteliklerindendir.Deterjan ve sabunlu suyla silinebilir 

PRODUCT DESCRIPTION 
Water based, anionic vinyl modified acrylic resin based-
ruber reinforced, elastic  floor and roof coating material. 
Silk matte gloss and decorative. It is a material that is 
resistant to moisture, sea water, weak chemical solution, 
does not keep bacteria and mold, is extremely cold and 
sun resistant, titrostopik looking material. Its elasticity 
prevents cracks and shrinkage cracks. In addition to 
water impermeability, it is one of the best properties to 
remove the moisture vapor formed by the wall and the 
building for various reasons. 

UYGULAMA ALANLARI 
Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, 
teras ve balkonlarda, , çatı oluklarında ve beton, ahşap, 
metal ve eternit yüzeylerde, yaya yürüyüş yollarında,hafif 
araç otoparkları, fabrika zemin yüzeylerinde  
uygulanabilir. 

SCOPE OF APPLICATION 
It can be applied on roofs with large surfaces, sloping 
roofs with multiple junction points, terraces and 
balconies, roof gutters and concrete, wood, metal and 
eternite surfaces, pedestrian walkways, light vehicle car 
parks, factory floor surfaces. 

 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
-Kullanıma hazırdır. 
-Solvent içermez. 
-UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı. 
-Daimi elastiktir. 
-Yaşlanmadan etkilenmez. 
-Kolay ve hızlı uygulama. 
-Nefes alır. 
-Üzeri boyanabilir 
 

 
PRODUCT FEATURES 
-Operation is ready. 
-Solvent free. 
-Resistant to UV rays and weather conditions. 
-It is permanently elastic. 
-It is not affected by aging. 
-Easy and fast application. 
-Breathes. 
-Can be painted 
 

UYGULAMA 
Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli 
olmalıdır. Derin çatlaklar  Akrilik Mastik ile 
doldurulmalıdır. Uygulama öncesinde ağırlıkça %25-30 
kat su ile inceltilerek hazırlanan  HiTech Elasticote FC 
karışımı ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır 
hale getirilmelidir.  Kullanmadan önce Hitech Elasticote FC  
iyice karıştırılmalıdır. HiTech Elasticote  FC , astarlanmış 
yüzeye rulo veya fırça ile yüzey tamamen kaplanana kadar 
sürülür. Düzgün ve uygun bir satıh için kuruduğunda en az 
1 mm kalınlığında olacak bir uniform film kalınlığı teşkil 
edilmelidir. Hitech Elasticote FC , her kat birbirine dik 
istikamette sürülecek şekilde 2 kat olarak uygulanmalı ve 
bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. 
Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile yağmur ve 

APPLICATION 
The surface should be dry, clean and inclined to allow 
water flow. Deep cracks must be filled with Acrylic 
Mastic. Prior to insulation, Hitech Elasticote FC  mixture 
prepared by thinning with % 25-30  weight of water 
should be primed and prepared for surface coating. No 
Water should be thoroughly mixed before  
use. HiTech Elasticote FC  is applied to the primed 
surface with roller or brush until the surface is 
completely covered. A uniform film thickness of at least 
1 mm in thickness should be provided when it is dry for a 
smooth and suitable surface. Hitech Elasticote  FC should 
be applied in 2 layers in such a way that each floor is 
driven perpendicularly to each other and one floor must 
not be completely dry before the other floor. It must be 
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dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan hemen sonra 
su ile temizlenebilir. 

protected from rain and frost for the first 24 hours after 
application. Tools can be cleaned with water 
immediately after application. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
-Yoğunluk:1,30-1,35kg/m3 
-Yırtılma Mukavemeti:6,5 N/mm2  (23ºC ve 50 bağıl nem 
DIN 53455) 
-Elastik:%80-100  (+3ºC DIN 53455) 
-pH değeri: 8-10 
-Isı Mukavemeti:-40ºC+70 
-Uygulama Sıcaklığı:+5ºC üzerinde uygulama yapılmalı 
-Depolam Süresi:12 ay 
-Sağlık ve Emniyet:Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ 
-Parlaklı:G3 
-Kuru film kalınlığı:E4 
-Tane Büyüklüğü:S1 
-Yüzey kuruma süresi : 4-5 saat (normal iklim şartlarında) 
-Renk : Beyaz ve renkli 

TECHNICIAL SPECIFICATIONS 
-Density:1,30-1,35 kg/m3 
-Tensile Strenght:6,5N/mm2  (23ºC-DIN53455) 
-Elasticy:%80-100  (+3ºC DIN 53455) 
-pH Value:8-10 
-Resistance of Temperature:-40ºC+70 
-Application Temperature:The material should not be 
applied below +5ºC 
-Storege:12 months 
-Flash Point:Nonflammable 
-Healt&Safety:Contains no solvents 
-Unhazardous for human health 
-Surface drying time: 4-5 hours (under normal climatic 
conditions) 
-Color: White and colored 
 

SARFİYAT: 
1,000-1,100kg/m2  desen yapısı ve uygulama aracına bağlı 
olarak (2 kat) 

CONSUMPTİON : 
1,000-1,100kg / m2 depending on pattern structure and 
application tool (2 layer) 

AMBALAJ:  
20kg plastik kova 

PACKAGİNG:  
20kg plastic pail 

 
DEPOLAMA:  
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC 
sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan 
ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

 
STORAGE: 
 Can be kept for minimum 12 months in the original 
unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-
25ºC. Once a can has been opened, use as soon as 
possible. 


