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HITECH WP-MS 9400 UV 
Yüksek Elastikiyetli – Termoplastik Reçine Esaslı - UV dayanımlı Su Yalıtımı Malzemesi 

High Elasticity – Termoplastic Resin  Based - UV Resistant Waterproofing Material 
 

 
TANIMI: 
Tek bileşenli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip, şeffaf ıslak 
görünümlü, yüzeyde tozumazlık ve yüksek mekanik mukavemet 
sağlayan Termo plastik reçine  beton koruma sistem ürünüdür. 

DESCRİPTİON:  
It is a single component, high penetration property, transparent 
wet appearance, termoplastic resin , concrete protection 
system product providing dust-free surface and high 
mechanical strength. 

 
UYGULAMA ALANLARI:  
* Kılcal rötre çatlakları bulunan beton yüzeylerde 
* Fabrikaların üretim alanlarında 
* Dış saha betonlarında 
* Kapalı ve açık otopark alanlarında 
* Beton yüzey oluşturulmuş tüm alanlarda 
* Çimento esaslı tüm yüzey kaplamalarının korunması ve 
kullanım ömrünün artırılmasında. 

 
AREAS OF APPLICATION:  
* On concrete surfaces with capillary shrinkage cracks 
* Production areas of factories 
* Outside concrete 
* Indoor and outdoor parking areas 
* Concrete surface is created in all areas 
* To protect all cement based surface coatings and increase 
their service life. 

 
ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:   
* Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir, 
* Yüksek penetrasyon kabiliyetine sahiptir. 
* Kötü hava koşullarına ve güneşin zararlı UV Işınlarına 
dayanıklıdır 
* Alkali ve asidik leke oluşturan ürünlere karşı koruyucudur. 
* Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey 
aşınmalarını engeller. 
* Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur. 
* Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak bir görünüm oluşur. 
* Beton yüzeylerin kir tutmasını engeller ve kolay temizlenebilir 
parlak yüzeyler oluşturur. 
* Uygulandığı yüzeylerin fiziksel özelliklerini bozacak herhangi bir 
yan etkisi yoktur. 
* Uygulama yapılmış yüzeylerde ağır veya hafif yük trafiğine, 
forklift, transpalet gibi nakil araçlarından etkilenmez bir 
koruyucu üründür. 

 
PROPERTIES/ADVANTAGES:   
* Ready to use, easy to apply, 
* High penetration ability. 
* Resistant to bad weather and harmful UV rays of the sun 
* Protects against alkaline and acidic stain forming products. 
* Since it forms a hard and durable surface 
prevents their wear. 
* It creates a decorative and aesthetic appearance on the 
surfaces. 
* Applies slightly wet appearance on the surface. 
* Prevents dirt on concrete surfaces and creates bright surfaces 
that can be easily cleaned. 
* It does not have any side effects that will disturb the physical 
properties of the surfaces it is applied. 
* It is a protective product which is not affected by heavy or 
light load traffic on the applied surfaces, transportation 
vehicles such as forklift, pallet truck. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER:  
Esası: Termoplastik akrilik reçine  
Renk: Şeffaf /parlak 
Yoğunluk: 1,0-1,10g/cm³  
 

 
TECHNICAL DATA:  
Basis: Acrylic termoplastic resin based  
Color: Transparent / glossy 
Density: 1.0-1,10g / cm³  
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YÜZEY HAZIRLIĞI:  
Mümkünse yüzey “jet water” uygulaması ile temizlenmelidir. 
Yağ, kir, parafin artıkları, vb. maddeler yüzeyden 
uzaklaĢtırılmalıdır. Yüzey çimento artıkları, gevşek parçalar, küf, 
vb. maddelerden arındırılmalıdır. Uygulamadan önce yüzey 
tamiratları yapılmalıdır. Beton yüzeyler aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır: Beton yüzey durumu (standart):  
• Sertlik: R28 = 15 Mpa  
• Nem: W < 10% • Sıcaklık: 5-35ºC  
• Bağıl nem: < 85% 

SURFACE PREPARATİON:  
Clean the surface using jet water, if possible. Remove oil, 
grease and wax contaminants. Cement laitance, loose particles, 
mould release agents, curing membranes must be removed. Fill 
surface irregularities with the necessary product. Concrete 
substrates must have minumum standards as follows: Concrete 
substrate conditions (standard):  
 Hardness: R28 = 15 Mpa  
 Humidity: W < 10%  
 Temperature: 5ºC -35ºC  
 Relative humidity: < 85% 

MALZEME HAZIRLIĞI:  
Uygulamadan önce 300 devir/dakika hızında uygun bir karıştırıcı 
ile karıştırınız. 

PRODUCT PREPARATION:  
Stir briefly before the application by using a 300 rpm drill. 

MALZEMENİN UYGULANMASI/SARFİYAT:  
Püskürtme yöntemi, fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 
0,100-0,200 kg/m² sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 24 
saatten fazla beklemeyiniz.(2 saat sonra 2 kat uygulanabilir)  

MATERIAL APPLICATION/ CONSUMPTION:  
Spraying method is applied by brush or roller in 2 layers with a 
total consumption of 0,100-0,200 kg / m². Do not wait more 
than 24 hours between coats (2 coats can be applied after 2 
hours) 
 

AMBALAJ:  
5 kg -15kg metal kova  

PACKAGING:  
5kg-15 kg metal 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. 

ALET TEMİZLİĞİ:  
Aletleri öncelikle kağıt havlu ile siliniz. Daha sonra aseton veya 
saf ksilen ile temizleyiniz.  
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ:  
Yanıcı maddeler içerir. iyi havalandırılan ve ateşten uzak yerlerde 
uygulayınız. Kapalı yerlerde uygulama yapılırken maske giyiniz ve 
ortamı havalandırınız. Kürlenmemiş malzeme tahriş edici 
etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas 
ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse 
doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve 
koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin gıdalara 
bulaşmasından sakınılmalıdır. Uygulama sahasına ateşle 
yaklaşmak tehlikelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklanmalıdır. Detaylı bilgi için malzemenin Güvenlik Bilgi Föyü 
(MSDS) teknik departmanımızdan temin edilebilir 

HEALTH AND SAFETY:  
Contains volatile flammable solvents. Apply in wellventilated, 
no smoking areas, away from naked flames. In closed spaces 
use ventilators and carbon active masks. Please refer to MSDS 
for details. 
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