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C2 Protector,  her türlü tamamlanmış beton zemin için, betona nüfuz eden  su, yağ ve lekeye karşı koruyan 
reaktif bir maddedir. İşlem görmüş zeminler doğal özelliklerini ve nefes alma kabiliyetlerini korumaya 
devam ederler. C2 Protector, leke direncini artırır iç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey duvarların 
temizliğinin korunmasaına yardımcı olur.Solvent bazlı ve düşük kokulu bu uygulama spreylerle kolayca 
yapılır. 

 

AVANTAJLARI 
 

 Yağ ve lekelere direnç gösterir ve 
suyla ilgili lekeleri uzaklaştırır. 

 Daha önce C2 Super Hard, C2 Hard 
veya C2 Hard Blend ile işlem görmüş 
katlarda kullanılabilir. 

 Daha önce C2 Seal veya C2 Ultra Seal 
ile işlem görmüş yüzeylere 
uygulanabilir. 

 Çelik mala ile yapılmışından cilalı 
olanına kadar her türlü 
yüzeydekullanılabilir. 

  Kullanımda olan binalar için düşük 
kokusuyla avantaj sağlar. 

 Hızlı kuruma süresi sayesinde bekleme 
zamanı azzalır. 

 Nemi hapsederek yüzeyin nefes almasını 
sağlar. 

 Perdahlanabilir. 

 Betonu kavrama oranı diğer tipik leke 
tutuculardan daha iyidir. 

C2 Protector – sıyırmaya gerek yok. 
 

  Sınırlar 

 
 Beton yüzeyleri hafifçe karartabilir. 

 Durgun ya da havuz suyuna maruz 
kalan yerlerde kullanılmaz. 

 Yapısal kusurları ya da köprü 
çatlaklarını onarmak için kullanılmaz. 

 Yer altı suyuna maruz kalan yerler 
için kullanılmaz. 

 C2 Tint veya C2 Color Hard ile 

kullanıldığında UV ışınlarını 

korumaz.Bunun için C2 Ultra Seal veya 

C2 Seal daha uygundur. 

TİPİK TEKNİK BİLGİLER 
 

FORM Clear, colorless liquid 

AĞIRLIK 0.96 

pH not applicable 

WT/GAL 7.99 lbs 

AKTİF İÇERİK 13% 

TOPLAM YOĞUNLUK 13% ASTM D 2369 

VOC CONTENT <100 g/L 

YANMA NOKTASI 77°C (170°F) ASTM D 3278 

DONMA NOKTASI -30° C (-22° F) 

KULLANIM ÖMRÜ 1 year in tightly sealed, 

unopened container 

YÖNETMELİĞE UYGUNLUK 
Kullanmadan önce talimatlar için etiketi 
okuyun. Uygulama ve kullanım sırasında, uygun 
güvenlik ekipmanlarını kullanın ve şantiye 
kurallarına uyun. 

 

VOC Uyumluluğu 
C2 Protector, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın AIM 
VOC düzenlemeleri ile uyumludur 
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HAZIRLAMA  

İnsanları, taşıtları, mülkleri, bitkileri su sıçraması 
ve rüzgar sürüklenmesinden arındırılması için 
tasarlanmamış tüm yüzeyleri koruyun. Polietilen 
veya kanıtlanmış başka bir koruyucu malzeme 
kullanın. 

Dondurulmuş, kirli veya durgun suya maruz 
yüzeylere kullanmayın. 

C2 Koruyucu, her yaşta mevcut, sertleşmiş betona 
uygulanabilir. Yeni betona uygulanacaksa beton 
döküldükten sonra en az 28 gün sertleşmesi için 
beklenmelidir. Yüzey temiz ve yapısal olarak sağlam 
olmalıdır. Uygun C2 yüzey hazırlık temizleyiciyi 
kullanarak, bağlayıcı kırıcılar, kürleme maddeleri, 
yüzey gresi ve yağı ve inşaat artıkları dahil tüm 
yabancı maddeleri çıkarın. Uygun temizleyiciyi bol 
suyla durulayın. 

D-limonen bazlı bir temizleyici / sıyırıcı 
kullanılıyorsa, işlenmiş yüzeyleri C2 Degrease ile 
temizleyin ve iyice durulayın. 

Uygulama, yüzey kuru olarak hazırlandığı an 
başlayabilir. 

 

Yüzey hava vesıcaklık koşulları 
Uygulama süresince yüzeyin 4-38°C (40-100°F) 
arasında olması gerekir. Sıcak ve rüzgarlı günlerde 
uygulamaktan kaçının. 

 

Ekipman 
Tercih edilen uygulama düşük basınçlı  (<50 psi), 
sprey veya microfiber veya synthetic lint-free mop. 
Sprey tabancısına tüpü takın. Renk atmasını 
önlemek için boya tabancaları solvent dirençli 
hortumlar ve contalarla donatılmalıdır. Uygulama 
sırasında atomize etmeyin. 

 

Saklama ve Taşıma 
Kuru bir yerde saklayın. Taşıma halinde değilse sıkıca 
kapalı tutun Diğer kimyasallarla karıştırmayın. 
Kullanım dışında kapağını sürekli kapalı tutun. Raf 
ömrü kuru bir yerde dik olarak saklandığı düşünülerek 
verilmiştir. Sıcaklık 4– 38° C (40–100° F) arasında 
olmalıdır Paletleri çift istiflemeyin. Kullanılmayan 
ürün ve kabı yerel düzenlemelere uygun olarak atın. 

Paketleme 
20L lik bidonlar. 

UYGULAMA 

Kullanmadan önce Hazırlama ve güvenlik uyarılarını 
okuyun 

 
Genel uygulamaya başlamadan önce uygunluk, örtme 
oranı ve istenen sonuçları teyit etmek için HER 
ZAMAN  yüzeyin küçük bir alanını TEST EDİN. Testi 
aynı ekipmanlarla yüzey hazırlığını gerçeğe uygun 
şekilde yaptıktan sonran yapın. Testi incelemeden 
önce yüzeyin iyice kurumasını bekleyin. 

 

Seyreltme ve Karıştırma 
Sulandırmayın veya değiştirmeyin. Paketlenmiş olarak 
uygulayın. Kullanmadan önce iyice karıştırın. 

 

Tipik Kullanım Oranları  
Beton kalitesi, gözeneklilik, şantiye koşulları, 
sıcaklık ve bağıl nemdeki değişiklikler kapsama 
oranlarına ve kuruma zamanlarına göre farklılık 
gösterebilir. 

 

Tahmini Kullanım Oranları 
 

Çelik Malalı Beton 

 37 – 75 m /L 

 1500–3000 ft  / US gal 
 

Mekanik olarak hazırlanmış cilalı beton 

 60 – 100 m /L 

 2500–4000 ft / US gal 

C2 Seal veya C2 Ultra Seal Uygulanmış Beton Zemin 

 100 – 120 m /L 

 4000–5000 ft / US gal 
 

Çok cilalı zeminlere yapılan uygulamalar en yüksek 
kapama oranlarını sağlar. İki ince uygulamayla tek bir 
ağır kattan daha iyi sonuçlar elde edilir. 

 

Uygulama Talimatları 

Yatay Yüzeyler: 
C2 Protector çelik mala, honlanmış, cilalanmış veya çok 
parlak beton yüzeylere uygulanabilir. En iyi sonuç için 
uygulamadan önce zemine C2 Super Hard, C2 Hard or 
C2 Hard Blend uygulayın. 

1. C2 Protector Ile temiz bir microfiber 

pedi hafifçe ıslatıp nemli şekilde 

bırakın. 

2. Temiz, pompalı bir püskürtücü kullanarak  
zeminin küçük bir bölümüne hafif ve ince bir 
sprey uygulayın. 
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3. Nemli ped ve spreyi kullanarak C2 

Protector malzemesini iyice yayın. 

4. Kurumaya bırakın, genellikle 60-90 dakika 
yeterli olacaktır. En iyi sonucu almak için C2 
Protector kullanılmadan önce betonun  
kuruması ve sertleşmesi için 4 saat beklemek 
gerekir. 

5. Kuruduktan sonra, C2 Koruyucu, C2 Isı Parlatma 
Pedi veya yüksek parlaklıkta kullanıma uygun # 
1500 - # 3000 kumlu elmas parlatma pedi ile 
donatılmış yüksek hızlı bir cila makinesi 
kullanılarak cilalanabilir.Buna ek olarak 
parlatılan yüzeye yüksek devirde parlatma 
yapılarak uygulama sırasında oluşabilecek 
hasarlardan tamamen kurtulunabilir.. 

6. Ek leke koruması sağlamak için yukarıdaki 1-5 
arasındaki adımları tekrarlayın. Maksimum 
koruma için iki kata kadar uygulayın.Zeminde 
yapılacak sonraki uygulamalar C2 Seal veya C2 
Ultra Seal ile  daha az malzeme kullanarak 
tamamlanabilir. 

Düşey Yüzeyler 

1. Yüzeyi doyurmak için yeterli ürünü 
kullanarak düşük basınçlı, püskürtücü ile 
düzgün şekilde uygulayın.  

2. Düzgün kapsama alanı için malzemeyi iyice 
temizleyin 

3. Malzeme en az 60-90 dakika kuruduktan sonra 
ilave bir kat uygulanabilir. İkinci kat daha az 
malzeme gerektirecektir. 

Kuruma Süresi 
Tipik koşullar altında, işlem görmüş yüzeyler,  
Protector kullandığı andan sonra kuru olduğunda insan 
gezmesine hazırdır. C2 Protector 24 saat sonra leke 
dayanımı ve su geçirmezlik özelliğini kazanır. Leke 
direnci özellikleri uygulamadan sonraki 7 gün boyunca 
gelişmeye devam eder. 

 

Temizlemek 
Ürün kurumadan önce, aletleri ve ekipmanı mineral 
ispirtolarla veya eşdeğer bir temizleme yöntemiyle 
temizleyin. Püskürtme malzemesini derhal camdan, 
alüminyumdan veya diğer yüzeylerden silin. 

 

Bakım 
İşlemden geçirilmiş yüzeyleri günlük olarak mikrofiber 
ped veya kuru toz paspası ile temizleyin. 
Hasar olasılığını en aza indirmek için, dökülmeleri 
veya lekeleri en kısa sürede C2 Koruyucu ile işleme 
tabi tutulmuş yüzeylerden çıkarın. C2 Protector 
beton yüzeylerin direncini artıracak olsa da 
Lekelenme, asit konsantreleri ve asitli yiyecekler 
zemini aşındırabilir ve bir leke bırakabilir. 

Bakım temizliği için C2 Clean veya C2 Maintenance 
kullanın. C2 Bakım, yüzey yoğunluğunu artırmak ve C2 
zeminlerinin yüzey parlaklığını korumak için lityum 
silikat içerir. 

C2 zeminlerin cilalanmasına neden olabilecek asitli 
veya alkali bileşenler içerebilen kullanıma hazır ve 
genel ev temizleyicileri dahil diğer temizleyicileri 
kullanmayın.  

Düşey zeminlerde yüksek trafik alanlarına maksimum 
su ve leke koruması sağlamak için, etkilenen 
bölgelerde Uygulama Talimatları adım 1 - 5'i 
tekrarlayın. 

 
 
 
 
 
 
 

 

EN İYİ UYGULAMALAR 

C2 Koruyucu çelik mala, cilalanmış veya çok parlak beton yüzeylere uygulanabilir. C2 Koruyucu, daha önce C2 Seal veya C2 Ultra 
Seal ile işlem görmüş yüzeylere de uygulanabilir. En iyi sonuçları elde etmek için uygulamadan önce zeminlere C2 Sert, C2 Süp er 
Sert veya C2 Sert Karışımı uygulayın. 

Genel uygulamaya başlamadan önce uygunluğu, kapsam oranlarını ve istenen sonuçları onaylamak için HER ZAMAN her yüzeyi n temsili 

bir alanını TEST EDİN 

En iyi sonuçlar  C2 Protector kullanımından önce betonun kuruması ve sertleşmesi için 4 saa bekledikten sonra yapılan uygulamalarda 

görülür. 
    C2 Clean'ı derinlemesine C2 Bakımı içeren kapsamlı bir zemin bakım programının parçası olarak kullanın.
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GARANTİ 
Teknik bilgiler ve kullanma talimatlerı ile alakalı 
bilgiler araştırmalarımız sonucu oluşan bilgilerdir 
ancak tüm uygulamaları takip edemeyeceğimiz için 
bir garanti verilememektedir. Alıcılar kendi testlerini 
kullanmadan önce yapacaktır 

 
Crete Colors International bu ürünün hatasız 
olduğunu garanti eder ancak kullanımdan dolayı 
oluşabilecek sorunlardan dolayı garanti vermez.  
 
Crete Colours International’ın sorumluluğu, kusurlu 
ürünün uygulandığı belirli alanların yeniden işlenmesi 
için yeterli ürün temin etmede tüm olaylarla sınırlı 
olacaktır. Bu ürünün kabulü ve kullanımı Crete Colorsı, 
herhangi bir kaynaktan olası, sonuçta ortaya çıkan 
hasarlar dahil olmak üzere, garanti, ihmal veya katı 
sorumluluktan kaynaklanacak yükümlülükler dahil 
olmak üzere, herhangi bir kaynaktan muaf 
tutmaktadır. 

 
Bu garanti, Crete Colorsın temsilcileri, 
distribütörleri veya bayileri tarafından 
değiştirilemez veya uzatılamaz. 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

Fabrika çalışanları her türlü sorunuz için 7/24 müsait 
durumdalar. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.Teknik 
sorularınız için sales@cretecolors.com   adresine mail 
atabilirsiniz. 

 

Türkiyeden destek almak için info@atlas1.com.tr 

adresine mail atabilirsiniz. 
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