
 

 

CreteDiamond Guard  
Transparan ve Su ile Seyreltilebilen Renkli Yüzey Koruyucu 
Beton Boyası 

 

 

CreteDiamond Guard, su bazlı, özel formüllü bir beton boya kombinasyonudur. CreteDiamond Guard  

dispersiyon değil konsantre solüsyon olduğundan dolayı boya tozu konsantreleri gibi herhangi bir bekleme veya 
reaksiyon süresi olmadan hemen kullanıma hazırdır. Hazır betona, cilalı betona veya kaplamalara 
uygulandığında, CreteDaimond Guard, aşınabilecek bir film veya kaplama oluşturmadan betonun kılcal 
boşluklarına nüfus ederek yarı saydam renk efektleri sağlar. 

  

 

• Beton ve cilalı beton uygulamaları  

 

 

 

• Cilalı betonlarda da kullanılabilir. 

• Uygulama kolaylığı sağlar. 

• Yüzey içerisine derinlemesine nüfus eder. 

• Kalıcılık sağlar.

 

 

Fiziksel Özellikler:  

 

Özellikler  CreteDiamond Guard  

Görünüm Sıvı 

Renk Siyah-Mavi-Kırmızı-Sarı 

Koku Yok denecek kadar az 

Uygulama Sonrası Katılaşma %100 
 
 

 

 

CreteDiamond Guard, 30 kg ve 5 kg’lık bidon olarak temin edilebilir. 

 
 

 

Orijinal açılmamış ambalajında raf ömrü bir yıldır. Ürünü içeride, ısıdan veya doğrudan güneş ışığından uzakta 
saklayın. Ürünün donmasına izin vermeyin. 

 
 

 

 

• Kaplama oranları, istenen nihai görünümü elde etmek için kullanılan alt tabaka gözenekliliğine, alt tabaka 
rengine ve seyreltiye bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. 

• Malzeme kullanımı kg başına yaklaşık 15 metrekaredir. 

• Uygulama sıcaklığı 10 °C'den yüksek olan betona yapılmalı ve uygulamadan sonra en az 4 saat bu sıcaklıkta 
veya üzerinde tutulmalıdır. 

• Tipik kuruma süresi 21 °C'de ve %50 bağıl nemde 30 saniye ila 60 dakikadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJLAMA 

    RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA 
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1. Her zaman uygulama yapılacak alanı hazır hale getirin. 

2. Beton uygulamasından önce doğru bir yüzey pH'ı (7-9) çok önemlidir.  

3. CreteDiamond Guard, en iyi şekilde havasız sırt çantası pompalı püskürtücü veya kaliteli solvente dayanıklı 

püskürtücü ile uygulanır. 

4. Hafif püskürtme uygulamalarında CreteDaimond Guard uygulayın. Boyayı hareket ettirmek için bir rulo veya 
süpürge gibi başka bir alet kullanmayın, çünkü bu kalıcı izler ve çizgiler bırakacaktır. Sonraki boya uygulaması 
kuruduktan sonra, aynı rengin veya diğer renklerin ek ışık uygulamaları, renk derinliği oluşturmak veya ebru efektleri 
oluşturmak için kullanılabilir.  

5. CreteDiamond Guard, herhangi bir gözenekli alt tabakanın rengini bozacağından, tüm bitişik yüzeyleri aşırı 
püskürtmeden koruyun. Not: CreteDiamond Guard, diğer boyama ürünlerine kıyasla önemli ölçüde akacaktır. 
Akmayı en aza indirmek için renk geçişlerinde ayırıcı bant kullanılması gerekebilir. Sert çizgilerde renkler arasında 
ayrım elde etmek için testere kesimleri veya şablonların kullanılması gerekecektir. Bu ürün herhangi bir derz 
dolgusunun rengini bozabilir. 

6. CreteDiamond Guard, ile renklendirilecek yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Penetrasyon büyük ölçüde 
azalacağından, nemli yüzeylere CreteDiamond Guard uygulamayın. 400-grit ve üzeri kum seviyelerinde uygulanan 
kuru taşlama ve cilalama işlemlerinden optimum sonuçlar elde edilir. Daha sonraki zemin temizlikleri için zemini 
doyuracak bir teknik kullanmaktansa otomatik yıkayıcı kullanılmalıdır. 

7. Birçok faktör, renk tutma veya kaybı miktarını etkiler. Genel olarak, CreteDiamond Guard, ürün kuruduktan sonra 
tekrar 800-grit seviyesinde başlayacak şekilde, 400-grit düzeyinde cila uygulanacaktır. Bazı durumlarda, uygulayıcı 
maksimum renk yoğunluğu için ilk uygulamadan sonra 800 veya hatta 1500 grit seviyesinde hafif bir leke uygulaması 
kullanmak isteyebilir. 

8. Tek tip bir görünüm isteniyorsa, 400-grit düzeyinde cilalamada birden fazla kat CreteDiamond Guard 
uygulanacaktır ve ardından ürün kuruduktan sonra 800-grit düzeyinde yeniden cilalamaya başlanacaktır. Bazı 
durumlarda, uygulayıcı maksimum renk yoğunluğu için ilk uygulamadan sonra 800 veya hatta 1500 grit seviyesinde 
hafif bir leke uygulaması kullanmak isteyebilir. 

9. CreteDiamond Guard uygulamasından sonra, sonraki cilalama tipik olarak lekeye dayanıklı veya son kat kapatıcı 

uygulanırken yeniden oluşturulabilecek kalıntıları giderecektir. Kuru cilalama yerine ıslak cilalama yapılırsa daha fazla 
renk kaybı beklenebilir. Bir zemin tasarımına birden fazla ayrı renk dahil ediliyorsa, her rengin yüzeyini ayrı ayrı bir 
paspas veya yumuşak ila orta kıllı bir süpürgeyle elle hafifçe yıkamak gerekli olacaktır, böylece tüm kalıntıları 
çıkardığınızdan emin olun.  

10. En iyi renk ve parlaklığın sağlanması için EGECRETE sealer ve beton yüzey koruyucular ile birlikte kullanılması 
tavsiye edilir.  

 

 

 

• CreteDiamond Guard, yüzeyin UV Işığına maruz kaldığı dış uygulamalarda kullanılması önerilmez.  

• İç mekan uygulamaları için uygundur. 

• İşlem görmüş yüzeylerde asitli temizleyiciler kullanmayın. 

• Yağ, gres, kir, çiçeklenme, kür bileşikleri, dolgu macunu, kaplamalar vb. betonun mikro boşluklarına ve kılcal 
damarlara nüfuzu engelleyecektir. 

• Yüzey CreteDiamond Guard kabul etmeyi bıraktıktan sonra ek uygulama yapılmamalıdır. Aşırı 
uygulamadan sonra kuru, toz pigment kalıntısı oluşmaya başlayabilir. 

• CreteDiamond Guard’ın donmasına izin vermeyin. 

• Donma sıcaklıklarında CreteDiamond Guard uygulamayın; 5 °C'nin altındaki veya uygulamadan sonraki 4 

saat içinde bu sıcaklıkların beklenebileceği yüzeylere uygulamayın. 

• İlk uygulama sırasında yüzeyi hava hareketlerine veya rüzgara karşı koruyun. 

• Boyayla birlikte kullanıldıktan hemen sonra tüm aletleri alkol bazlı bir çözücü ile temizleyin. 
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KULLANIM TALİMATLARI 

ÖNLEMLER/SINIRLAMALAR 
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