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n Uygulama

•25 kg’l›k bir torba Serpo Scratch 430 C’ ye ortalama
4,5 lt. temiz su ilave edilmelidir.

•Serpo Scratch 430 C mala veya düflük devirli bir el mikseri
yard›m›yla homojen bir k›vama gelinceye kadar 
kar›flt›r›lmal›d›r.

•Harç uygulama öncesinde 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra
tekrar kar›flt›r›lmal›d›r.

•Serpo Scratch 430 C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eflit
kal›nl›kta yay›lmal›, uygulama kal›nl›¤› en iri desen tafl›na 
göre ayarlanmal›d›r.

•Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen 
verilmelidir. Desen verme ifllemi daima
Serpo Scratch 430 C henüz ›slakken yap›lmal›d›r.

n Uyar›lar ve öneriler
•Harç haz›rlan›rken tavsiye edilen su oran›, kar›flt›rma ve 

dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmal›d›r.
•Daha önceden haz›rlanm›fl olan hafif sertleflmifl malzemeler

yeni kar›fl›ma dahil edilmemelidir.
•Direkt günefl alt›nda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemleri üzerine yap›lacak olan 

uygulamalarda koyu renkler tercih edilmemelidir. Seçilecek
rengin ayd›nl›k referans de¤eri 25’den büyük olmal›d›r. 
Koyu renkler ancak cephenin % 10’undan fazlas›n› 
kaplam›yorsa dekoratif olarak kullan›labilir.

•Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler kurumadan su
ile y›kanmal›d›r.

•Son kat olarak b›rak›lmaz. Yüzey kuruduktan sonra silikon
katk›l› d›fl cephe boyas› ile boyanmal›d›r.

n Uygulama s›n›r›
•Yatay ve 45 derecenin alt›nda e¤imli yüzeylerde 

uygulanmaz.
•Direkt tu¤la ve gazbeton üzerine ve zay›f s›val› yüzeylerde

uygulanmaz.

n Tüketim
2,75 kg/m2.

n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbalarda,
(palette 64 adet, 1600 kg).

n Renk
Beyaz.

n Tan›m›
Su itici özelli¤i artt›r›lm›fl çimento esasl›, lif takviyeli, dekoratif
d›fl cephe kaplamas›.

n Avantajlar›
•Yüksek su buhar› geçirgenli¤i sayesinde yüzeylerin nefes 

almas›na olanak tan›r.
•Lif takviyeli yap›s› sayesinde d›fl etkilere karfl› dayanakl›d›r,
•Suya ve donmaya karfl› dayan›m› yüksektir.
•Yan›c› de¤ildir.
•Do¤al ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
•Kolay uygulan›r, d›fl cephe boyalar› ile boyanabilir.

n Uygulama alan›
•Tüm yap›lar›n d›fl cephelerinde ve d›fl cephe ›s› 

yal›t›m sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi 
olarak kullan›l›r.

n Uygulama yüzeyleri
•D›fl cepheler;

- Çimento bazl› s›valar,
- Brüt beton (weber.tec R, weber tec RK, veya 

weber.tec RM uygulanm›fl),
- Gazbeton (weber.tec GB uygulanm›fl),

•Eski yüzeyler (bkz. Güncel “weber çözüm rehberi”).
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.

n Uygulama özellikleri
•Kar›flt›rma süresi: 5 dakika
•Harc›n dinlendirilme süresi: 5 dakika
•Haz›rlanan harc›n kullan›labilme süresi: 3-4 saat
•Uygulama kal›nl›¤›: 2 mm
•Tam kuruma süresi: 2-3 gün

n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda kuvvetli rüzgar veya

günefl alt›nda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi

olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.

n Yüzey haz›rl›¤›
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
•Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok

s›cak ve rüzgarl› havalarda suya doyurulmal›d›r.

Serpo Scratch 430 C
Mineral d›fl cephe kaplamas›
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n Uygulama aletleri
Çelik mala, plastik mala.

n Raf ömrü
Kuru ve serin ortamlarda ambalajlar›n a¤z›n›n aç›lmamas› 
kofluluyla üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca 
kapat›lmal›d›r.

‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan

Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
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