
 

 

EUCO DIAMOND HARD 
Koruyuculuk ve yoğunlaştırıcılık sağlayan sıvı, beton yüzey sertleştirici  

 
 

 

EUCO DIAMOND HARD beton yüzeylere nüfuz eden ve yüzeyin yoğunluk, dayanıklılık ve aşınma direncinde 

artış sağlamak için kimyasal olarak reaksiyona giren silikat ve silikonat polimerlerinin eşsiz bir karışımıdır. 

EUCO DIAMOND HARD ile işlem görmüş beton toz geçirmez, lastik izlerine karşı dirençli ve bakımı kolaydır. 

EUCO DIAMOND HARD zamanla betonun dokusunu değiştirmeden, solmadan, soyulmadan ve asla aşınma 

desenleri göstermeden betonda kaymaya karşı dirençli bir parlaklık sağlar.  

 

 

• İç veya dış beton zeminler • Dağıtım merkezleri 

• Ticari veya perakende mağazası 
zeminleri 

• Üretim tesisleri 

• Depo zeminleri • Parlak beton 
 

 

 
• Gözenekliliği azaltır ve beton yüzeyin 

dayanıklılığını artırır. 

• İşlem görmüş yüzeyler sıvı iticiliğini arttırır. 

• İşlem gören beton daha yoğun ve dayanıklıdır. 

 

• Ekipmanlar su ile temizlenebilir. 

• Lastik izlerini en aza indirir ve kolayca 
temizlenebilmelerini sağlar. 

• Yeni veya mevcut beton üzerine uygulanabilir.

 

Görünüm ..........................................Berrak Sıvı 

Yoğunluk .................................... 1,15 - 1,20 kg/L 

VOC İçeriği ............................................ ≤5 g/L 

 

Kuruma Süresi (21°C’de): 

Yaya trafiği ...................... ……………….4 – 6 saat 

Araç trafiği ...................... ……………….24 saat 

 

Aşınma/Soyulma Direnci, ASTM C 779 

(yandaki grafiğe bakınız.) 

 

Sıvı iticiliği, RILEM Yöntemi 11.4 

24 saat içinde emilen su: 

İşlenmemiş beton: 5 mL 

EUCO DIAMOND HARD ile işlenmiş beton: 1 mL 

 

Kimyasal Direnç: Tam bir kimyasal direnç 

tablosu için EGECRETE Yapı Kimyasalları  

 

 

 

 

 

temsilcisine danışınız. 
 
Görünüm: EUCO DIAMOND HARD, beton görünümünde önemli bir değişiklik olmadan sertleşen, su bazlı 
berrak bir sıvıdır. Uygulama sırasında, betonun rengi başlangıçta daha koyu görünebilir ancak kuruduktan 
sonra renk açılacaktır. EUCO DIAMOND HARD uygulanan iyice düzeltilmiş olan beton yüzeyler trafik, düzenli 
temizlik veya cilalama ile daha parlak bir hale gelecektir. Hızlı bir parlaklık isteniyorsa, en az 24 saat boyunca 
ürünün sertleşmesi beklenmeli ve sonrasında zemin yün cilalama pedi ile kuru bir şekilde zımparalanmalıdır. 

 

 

TEKNİK BİLGİLER 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI 

TEMEL UYGULAMALAR 

AÇIKLAMA 
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EUCO DIAMOND HARD, 1200 kg IBC, 240 kg varil ve 35 kg bidon olarak temin edilebilir. 
 

 

 

 

Orijinal, açılmamış ambalajında 2 yıldır. 

 

 

1 kg EUCO DIAMOND HARD yüzeyin dokusu ve gözenekliliğine bağlı olarak 5 – 6 m
2
 betonu kaplayacaktır.  

 

 

USDA uyumlu 

 

 
 

EUCO DIAMOND HARD doğrudan ambalajından kullanılmalıdır ve seyreltme ya da ön karıştırma işlemi 
gerektirmez. 

Yüzey Hazırlığı (Yeni Beton): Betonu ASTM C-171’e göre ıslak kürleme veya plaka kürleme yöntemiyle 

veya bir kürleme bileşeni ile kürleyiniz. EGECRETE Yapı Kimyasalları’nın yayılan kürleme bileşeni KUREZ 

DR VOX önerilir. Beton döşemenin dayanım ve diğer fiziksel özelliklerini maksimuma çıkarmak için EUCO 

DIAMOND HARD uygulamasından önce yeni beton yedi gün veya daha fazla kürlenmelidir. Hızlı yol projeleri 

için kürleme süresi proje mühendisinin takdirine bağlı olarak azaltılabilir. Kürleme bileşeni kullanılmışsa, 

EUCO DIAMOND HARD uygulamasından önce tamamen temizleyiniz ve uygulama yapılacak alanı 

uygulamadan önce en az 24 saat havayla kurutunuz. Bu hazırlık adımlarına uyulmaması
 
ürününün tam 

penetrasyonunu önleyerek etkililiğini azaltacaktır. 

Yüzey Hazırlığı (Mevcut/Daha Eski Beton): Beton veya eski zeminler; kürleme bileşenleri veya kür ve 
koruyucu malzemeler, boyalar, kaplamalar, kir/yağ, parafinler, vs. gibi EUCO DIAMOND HARD’ın penetre 
etmesini önleyebilecek herhangi bir malzemeden temizlenmiş olmalıdır. 

Uygulama (Yeni veya Eski Beton): EUCO DIAMOND HARD ürününün düzgün kimyasal reaksiyonu için 

uygulama sırasında hava sıcaklığı 2°C ila 38°C arasında olmalıdır. 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda, EUCO 

DIAMOND HARD'ın reaksiyonu ve “jelleşme” süreci daha yavaştır, bu nedenle betonun EUCO DIAMOND 
HARD ile daha uzun süre ıslak kalması gerekecektir. Sıcak veya rüzgarlı havalarda, reaksiyon normal süresi 

olan 30 ila 60 dakikalık süreden daha az sürebilir. Sıcak havalarda beton önceden ıslatılmalıdır; yüzeydeki su 
birikintileri yok olunca EUCO DIAMOND HARD’ı beton yüzeye düşük basınçlı püskürtücü ile veya doğrudan 

yüzeye dökerek ve eşit şekilde dağıtarak uygulayınız. Bu işlem için yumuşak kıllı bir süpürge veya el fırçaları 
kullanınız. Yüzeyin en az 30 dakika boyunca EUCO DIAMOND HARD ile ıslak tutulması gerekir - ıslak bir 

yüzey elde etmek için gerekirse ek EUCO DIAMOND HARD ekleyiniz. EUCO DIAMOND HARD kalınlaşmaya 

ve alttan jelleşmeye başladığında, kalınlaştırılmış EUCO DIAMOND HARD'ı kırmak ve fazla malzemeyi 
işlenecek yanındaki bitişik zemin alanına taşımak için bölgeye hafifçe temiz su püskürtünüz. Tüm zemin 

işlenene kadar uygulama işlemine devam ediniz. İşlem tamamlandığında, fazla EUCO DIAMOND HARD'ı 
yüzeyden tamamen çıkarınız. Fazla olan EUCO DIAMOND HARD'ın beton yüzeyde kurumasına izin verilirse, 

sadece taşlama veya zımparalama gibi mekanik yollarla giderilebilecek beyaz bir kalıntı oluşacaktır. 
Uygulama tamamlandığında tüm fazla EUCO DIAMOND HARD'ı tamamen kaldırarak bunu önleyiniz. 

Zemin Derzleri: Zemin derzlerinin EUCO DIAMOND HARD uygulandıktan sonra doldurulması gerekiyorsa 

derz dolgusunun yerleştirilmesinden önce iyice temizlenmeleri gerekir. Derzlerin yuvarlak beton testeresi 

veya bir telli çarkla donatılmış bir zımpara makinesiyle temizlenmesi tavsiye edilir. 

Bakım: Ayrıntılı bakım prosedürleri için EGECRETE Yapı Kimyasalları temsilcisi ile irtibata geçiniz. 

. 

 

Kullanımdan hemen sonra fırçaları, aletleri, ekipman ve püskürtücüyü temiz suyuyla temizleyiniz. 
Uygulama ve temizleme işleminden kalan atık toksik değildir. 

 

 
 

• EUCO DIAMOND HARD’ı donmaktan koruyunuz. Donma durumunda, kullanmadan önce eritiniz ve 
karıştırınız veya çalkalayınız. 

• EUCO DIAMOND HARD’ın, sertleştirici bir bileşik olarak kullanılması tavsiye edilmez. ASTM C 309 veya  

Önlemler/Sınırlamalar 

Temizleme 

KULLANIM TALİMATLARI 

TEKNİK ÖZELLİKLER/UYUMLULUKLAR 

SARFİYAT 

RAF ÖMRÜ 

AMBALAJLAMA 
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• ASTM C 1315'in gereksinimlerini karşılamamaktadır. 

• EUCO DIAMOND HARD, laboratuvar testlerinde yaygın kimyasallara karşı başarılı bir şekilde direnç 
gösterse de, yerinde performans yüzey gözenekliliği, uygulama hızı, kimyasal maruziyet ve bekleme 
süresine bağlı olacaktır. Kimyasal direnç söz konusuysa, EUCO DIAMOND HARD ile işlenen bir beton 
numunesi yapılmalı ve yerinde performansı doğrulamak için beklenen kimyasala maruz bırakılmalıdır. Bu 
performans kurulumdan önce mal sahibi tarafından doğrulanmalı ve onaylanmalıdır. 

• EUCO DIAMOND HARD’ın metal, cam, ahşap veya tuğla temasını önleyiniz. Bu yüzeyler üzerine yanlışlıkla 
aşırı püskürtülürse, yüzeyi hemen temiz suyla yıkayınız. 

• EUCO DIAMOND HARD uygulamasından kaynaklanan atıklar yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

 

Rev. 5.19 

 

 

 

 

 

www.egecrete.com 
 

EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş. 
A licensee of EUCLID CHEMICAL 
Papirus Plaza Kat:10 Ayazma Cad. No:37 34406 Kağıthane – İSTANBUL 

Tel: (0212) 294 65 67   e-mail: satis@egecrete.com 

 

mailto:Tel:%20(0212)%20294

