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AÇIKLAMA  
C2 Seal™,  betonda canlı, parlak 

bitiş sağlaması yanı sıra, C2 Hard 

beton sertleştirici ve 

yoğunlaştırıcının dayanımını artıran 

patentli kopolimer formülasyondur.  

Bu kolay gerçekleştirilen lityum 

silikat uygulaması, betona penetre 

olarak reaksiyona girer, eski ve yeni 

zeminlerin sertlik, dayanım ve 

yoğunluğu arttırır. Bu kopolimer 

formülasyon betonun suya, 

kimyasal etkilere ve aşınmaya karşı 

dayanımını arttırır.    
C2 Seal™, standart veya dekoratif 

betonlar ve çimento esaslı terrazo 

zeminler için mükemmel uygulama 

alanlarıdır. Renklendirilmiş 

betonlardaki renk yoğunluğunu 

arttırır ve korur, ışığın yansımasını 

arttırır ve sıvı parlatıcılar ve 

konvansiyonel reçine esaslı 

kaplamalardaki zeminin 

cilalanması ihtiyacını ortadan 

kaldırır.  
Geleneksel sodyum ve potasyum 
esaslı yüzey sertleştiricilerden daha 
güvenlidir, C2 Seal™ zeminde ASR 
reaksiyonunun olmasına sebep 
vermez, katkıda bulunmaz. 
 

FAYDALARI 
 
UZUN ÖMÜRLÜ PARLAK SONUÇ  
Çok parlak sonuç bıçak perdahlı 

düzgün betonda 2-3 kat ince 

uygulama ile elde edilir; maksimum 

ışık yansıması sağlanır.  
Leke Dayanımını Arttırır 
Asitlere, yağlara, yakıtlara karşı  
Sertleştirir, Yoğunlaştırır, 
Kaplar  
Küçük aktif lityum molekülleri 

betonu sertleştirir, yoğunlaştırır, 

kaplar ve aşınma dayanımını 

arttırır. 

 
Cilalamayı Ortadan Kaldırır  
Sıvı parlatıcılar ve konvansiyonel 

reçine esaslı kaplamalardaki 

zeminin cilalanması ihtiyacını 

ortadan kaldırır. 
 
Tozumayı Engeller  
Sıradan betonda, küçük toz 
partikülleri hidrostatik basınçla 
yüzeye itilir, bu da tozumaya 

sebep olur. C
2
 Seal™ bu tozumayı 

engeller ve betonun bakım 
ihtiyacını kolaylaştırır. 
 

Performans Arttırır, Korur  
C2 Seal™ bütün C2 (C2 Super 

Hard™, C2 Hard™, C2 Tint™, C2 
Color Hard™, vb…) ürünleriyle 
uyumludur. 
 
ASR’yi Engeller   
C Seal™ çok fazla lityum 
içeriğinden dolayı Alkali Silika 
Reaksiyonunu engeller.   

 

Eski Betonların Durumunu 
İyileştirir  
Beton yaşlandıkça, yüzey stresi, 

parçalanmalar, kopmalar, bozulan 

derzler ve diğer problemler ortaya 

çıkmaya başlar. C² Seal™ile birlikte 

yapılan aşındırma ve parlatma 

uygulamaları üst kısımdaki eski 

betonu kaldırır, zemini sertleştirir ve 

betonun aşınma ve darbe 

dayanımını arttırır. 

 
Üretim Anında Zaman 
Kaybına Sebep Vermez  
Hızla kürlenir. Uygulama adımları 

tamamlandıktan hemen sonra 

zemin kullanıma açılabilir. 

Uygulamanın temiz olması ve 

kullanılan kimyasalların toksin ve 

zararlı kimyasallar içermediği için 

fabrika hemen tam kullanıma 

açılabilir. 

Fiyat Avantajı  
C² Seal™ eski ve yeni betonların 
dayanımını iyileştirir ve ışığı çok 
iyi bir şekilde yansıtır.  
Enerji masrafını azaltır. 
Uygulama yapılmış zeminin 
bakım maliyetlerini azaltır, 
cilalama ihtiyacını ortadan 
kaldırır ve lastik izi oluşumunu 
minimuma indirir. 
 

LEEDS Sertifikalı  
California Collaborative for High 

Performance School Indoor Air 

Quality standartlarına göre test 

edilmiş ve onaylanmıştır. LEED®’e 

puan sağlar.  

Çevre Dostu  
Su bazlıdır, solvent içermez, toksin 

içermez, kokusuzdur, bilinen 

bütün ulusal AIM VOC 

regülasyonlarına uygundur, 

mutajenik ve kanserojen değildir 

(gıda üretim alanlarına uygundur), 

yanıcı değildir, çabuk kurur, 

uygulaması kolaydır. 

AVANTAJLARI 
 
 Uygulaması kolaydır, çabuk 

kurur. 

 Maksimum ışık yansıması 

sağlayan, uzun süre dayanımlı, 
çok parlak beton bitişi sağlar.

 Parlaklık ve sertlikte 

azalma olmaz, kaymazlık 

sağlar.
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 Nefes alabilen yapıdadır. 

Sararma olmaz, rengi 
bozulmaz, kalkmaz veya 
soyulmaz. 

 C
2
 Super Hard™, C

2
 Hard™, 

C
2
 Tint™ and C

2
 Color 

Hard™ uygulanmış 
yüzeylerin parlaklığını ve 
dayanımını ve leke direncini 
arttırır.

 

UYGUNLUK  
 Bilinen bütün ulusal AIM VOC 

regülasyonlarına uygundur, mutajenik 

ve kanserojen değildir (gıda üretim 

alanlarında kullanıma uygundur).  

.  
X California Air Resources 

Board SCM Districts  

X South Coast Air Quality 

Management District  

X Maricopa County, Arizona   
X Northeast  Ozone 

Transport Commission  
X US Environmental 

Protection Agency  

 

 

 

C² Seal™ yeni ve mevcut 

betonlarda kullanılması için 

uygundur. 
 
Yemek ve ilaç üretim 

endüstrisinde kullanıma uygundur. 

 
Teknik Bilgi 
 

 

 

Sınırlamalar  
Buradaki ifadeler mevcut en iyi 

bilgilerimize göre hazırlanmıştır ve 

bunlara kesinlikle uymak gerekir. 
Saklama koşulları ve uygulama 
bizim kontrolümüzde 
olmadığından sonuçlar garanti 
edilemez. 
 
Sadece iç mekan kullanımı 
içindir. 
 
Daha fazla test bilgisi için: 

support@cretecolors.com 

 

YÜZEY HAZIRLIĞI 
 
Uygulama ve kullanımdan önce 
ambalajın üzerindeki GÜVENLİK 
BİLGİSİ ve YÜZEY HAZIRLIĞI 
kısımlarını okuyunuz. 
  
LÜTFEN UNUTMAYIN:  
C², betonda tersten gelecek suya 

karşı nem bariyeri kullanılmasını 

tavsiye etmektedir.. 
 
C² Seal™ ürününün betona 

nüfuz etmesini engelleyecek 

veya yavaşlatacak ayırıcılardan 

beton temizlenmelidir. 

Asit stain uygulanmış betonlar C² 

Seal™ uygulamasından önce 

nötralize edilmeli ve temiz suyla 

temizlenmelidir. 

 

ZÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ekipman  
Düşük basınçlı sprey ve mikrofiber 

ped kullanın. 
 
Hava ve Zemin Sıcaklığı  
Hava ve zemin sıcaklığı 4ºC ile 38ºC 

arasında olmalıdır. 
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FORMU   Süt kıvamında beyaz sıvı 
 

ÖZGÜL AĞIRLIK 1.11   
 

AKTİF KATKI %22   
 

TOPLAM KATI %22   
 

pH 11.0   
 

AGIRLIK/GAL 9.2 lbs   
 

ALEVLENME NOK. YOK 0 
  

DONMA NOKTASI 00 C  
 

VOC İÇERİĞİ <100g/L 
 

RAF ÖMRÜ Fabrikadan gelen 
 

 açılmamış ambalajında 
 

 1 yıl 
 

ÇÖZÜMLER 

Aşağıda belirtilen uygun C2 

yüzey hazırlık ürünleriyle 

zeminde olan kür 

malzemeleri ve yüzeydeki 

artıklar temizlenmelidir. 

C2 WashTM- Kürlenmiş taze 

betondaki beton ve harç 

atıkları temizliği 

C2 MaintenanceTM-

Zemindeki mevcut toz ve 

parlatılmış betonun  

temizliği 

C2 RemoveTM- Kür 

malzemeleri, mastikler, 

lastik izleri, cila temizliği 

C2 Stain CleanTM-Benzin ve 

gres yağı lekesi temizliği 

C2 CleanTM-Betondaki kirleri 

ve yağları temizleme 

C2 Safe PrepTM-Yüzey 

hazırlığı ve temizliği  
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DEPOLAMA VE TAŞIMA 
Saklama sıcaklığı 4 ila 380C 
arasında olmalıdır. Dondan ve çok 
aşırı sıcaklardan koruyun. 

Paletleri üst üste yerleştirmeyin. 
Ambalajındaki raf ömrü fabrikadan 
çıkan ambalajında serin ortamlar 
için geçerlidir. 
Diğer kimyasallar ile karışım 
yapmayın.  
Uygulamadan önce iyice 
çalkalayıp karıştırın.  
Çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde depolayın. 

AMBALAJ 
20 lt. bidon veya 200 lt varil. 

 

UYGULAMA ADIMLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnceltme  
 
Kürlenmiş veya kürlenmesi 
yapılmış honlanmış betonlarda 
inceltme yapmayın.  
Çok parlatılmış betonlarda (3,000 
grit resin elmas) çok ince uygulama 
yapın. 

 

SARFİYAT MİKTARI 
İLK KAT 
25-40 m2/lt 
İKİNCİ  KAT 
40-60 m2/lt 
ÜÇÜNCÜ  KAT 
60-75 m2/lt 
 
Sarfiyat miktarları yaklaşık 
tahmini değerlere göre verilmiştir. 
Beton kalitesi, porozite, şantiye 
koşulları, sıcaklık ve bağıl nem 
sarfiyat miktarlarını ve kuruma 
süresini doğrudan etkiler. 
 
Kuruma Süresi  
Hava koşulları ve beton 
porozitesine göre 30 dakika ile 1 
saat arasındadır.  
 
Yeni Beton 
Yeni betonun uygulamadan 28 
günlük kürünü alması gerekir.  
 
Mevcut Beton 
Her yaştaki kürlenmiş betona C2 
SealTM uygulanabilir.  Zemindeki 
her türlü toz, kir, kür malzemesi, 
yağ, kaplama, boya,  alçı, inşaat 
artığı uygulamadan önce 
temizlenmelidir.  Zeminde kir 
mevcutsa C2 CleanTM veya diğer 
zemin temizleme 
kimyasallarımızla yüzeyi 
temizleyin.  
 
En iyi sonuç için C2 SealTM 
uygulamadan önce yüzeyin 
kuruması için 24 saat bekleyin.  
 
C2 SealTM uygulamasına zemin 
kurur kurumaz başlanabilir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım ve uygulamadan önce 
lütfen “Güvenlik Bilgileri” ve 
“Yüzey Hazırlığı” bölümlerini 
okuyunuz. Uygunluk ve istenen 
sonucu sağlamak için deneme 
uygulamaları yapınız.  
 
C2 SealTM, çelik perdahlı, 
kazınmış, parlatılmış beton 
zeminler, yeni ve eski beton, toz 
yüzey sertleştiricili beton, renkli 
beton, asit-stain beton, baskı 
beton, çimento esaslı terrazo, 
sodyum veya potasyum silikat 
sıvı yüzey sertleştirici 
uygulanmış betonlarda 
kullanılabilir.   
 
En iyi sonucu elde etmek için, C2 
SealTM uygulamasından önce 

zemine C2 HardTM veya C2 Super 
HardTM uygulanabilir. 
 
C2 SealTM uygulaması, zemin 
tamamen kuruduktan hemen sonra 
yapılabilir.   
 
 
 
 

ÖNCEDEN DENEME YAPIN 

Her zeminde istenen sonucu 

ve uygunluğu denemek için 

uygulamadan önce denem 

yapın.  

En iyi sonuç için “Uygulama 

Adımları”nı takip edin. 

Uygulamadan önce  zeminin 

kurumasını bekleyin. 

C2, kürlenmiş betonda  

zemindeki inşaat artıkları ve 

kür malzemesinin altına 

naylon grit veya temizlik pedi 

takılmış yer temizleme 

otomatıyla temizlenmesini 

tavsiye eder. Bu yöntem C2 

Super HardTM ile yapılan 

uygulamanın parlaklığına 

katkı sağlar.  
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Kür uygulanmış betonda, C
2
 

naylon grit veya temizleme pedi 

yerleştirilmiş zemin temizleme 

otomatı ile inşaat artığı ve geriye 

kalan kür malzemesinin 

temizlenmesini önermektedir. Bu 

metot  C
2
 Super Hard™ ile 

oluşacak parlaklığa katkı 

sağlayacaktır.. 
 
 
 
 
Kullanım ve uygulamadan 
öncelütfen ambalajın üzerindeki 
“Güvenlik Bilgileri” ve Yüzey 
Haızrlığı” kısımlarını okuyunuz. 
Her zeminde uygunluğu ve 
istenen sonucu elde etmek için 
TEST YAPIN. 
 
Uygulama adımlarını takip edin. 

Son uygulama için zeminin tam 

kuruduğundan emin olun. 
 
C²Seal™ bıçak perdahlı, kazınmış, 

parlatılmış ya da çok parlatılmış 

betonlarda, yeni ve eski betonlarda, toz 

yüzey sertleştiricili betonlarda, 

renklendirilmiş betonlarda, asit stain 

uygulanmış betonlarda, baskı 

betonlarda, çimento terrazoda, sodyum 

ve potasyum silikat uygulanmış 

betonlarda kullanılabilir.  

 
 

En iyi sonuç için C Seal™ 

ürününü, C2 SuperHard™ veya C
2 

Hard™ uygulanmış 

yüzeylerde uygulayın. 

 
1. Düşük basınçlı püskürtme 

aletiyle 25-40 ml/m
2
 sarfiyatla 

C Seal™ ürününü ince 

ve eşit miktarda 

uygulayın. 

 
 
2. C² Seal™ ürünün zeminde eşit bir 

şekilde dağıtmak için mikrofiber 

ped kullanın. Pedi kullanımdan 

önce C2 Seal™ ile ıslatın. 

Ürün kurumaya başlamadan 

önce dağıtmayı bitirin. 

 
3. C ²Seal™ ürününün kuruması için 

30 dakika ile 1 saat kadar 

bekleyin. 
 

4. Kuruduktan sonra C
2
 Heat

TM
 

veya aynı özellikte parlatma 

pedi takılı yüksek hızlı 

burnisher makinesi ile parlatın. 

Yüksek hızlı burnisher makinesi 

düzgünlüğü ve parlaklığı 

arttırması yanı sıra  C²Seal™ 

malzemesini betona emdirip 

daha iyi bağlayarak betonun 

dayanımını ve kullanım ömrünü 

arttırır.  Burnisher makinesinin 

arkasında yarattığı ısının 

32,5°C olması gerekir. 
 
5. Betonun geçirgenliği ve istenen 

bitiş görünümü için ek katlar 

uygulanabilir. Ek katların uygulama 

adımları için önergeleri takip edin.  

 
 
6. Tipik uygulamalarda 

burnisher uygulamasından 

1 saat sonra trafiğe 

açılabilir.  
 
ÖNEMLİ:  
72 saat boyunca sudan koruyun. 
 

Ek Katlar İçin Uygulama 
Yöntemi:  
Çok parlaklık ve leke dayanımlı 

parlak zemin için 3 kata kadar C² 

Seal™ uygulaması önerilir. 

 

İLK KAT  
Mikrofiber ped ile 25-40 ml/m2 
sarfiyatla uygulayın. İlk katın 
kuruması için 20-60 dakika 

bekleyin. Daima C
2
 Seal

TM
 

uygulama safhaları arasında 
burnisher uygulayın. 
 
 

İKİNCİ KAT  
Mikrofiber ped ile 20-25 ml/m

2
 

sarfiyatla ikinci katı uygulayın. İkinci 
katın kuruması için 20-60 dakika 

bekleyin. Daima C
2
 Seal

TM
 

uygulama safhaları arasında 
burnisher uygulayın. 
 
 
ÜÇÜNCÜ KAT  
Eğer daha fazla parlaklık 
isteniyorsa 15-20 ml/m

2
 sarfiyatla 

üçüncü katı uygulayın. . Üçüncü 
katın kuruması için 20-60 dakika 

bekleyin. Daima C
2
 Seal

TM
 

uygulama safhaları arasında 
burnisher uygulayın. 
Burnisher uygulamasından 1 saat 
sonra trafiğe zemin açılabilir.

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
©C

2
 Mayıs 2013 www.cretecolors.com Sayfa 4/6 



Ürün Bilgi Föyü 
 

C2 Seal™ 

 
Betonda Parlaklık ve Leke Dayanımı Sağlayan Lityum Sealer ve Sertleştirici 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DAİMA C

2
 Seal

TM  

uygulama adımları 

arasında C
2
 Heat

TM
 ile 

burnisher uygulayın. 
 

Daha önceden C² Super Hard™, 

C² Hard™, sodyum ve 

potasyum bazlı sıvı yüzey 

sertleştirici veya toz yüzey 

sertleştirici kullanılan alanlarda 

sarfiyat daha az olacaktır. 
 
 

TEMİZLİK 
Aletleri ve ekipmanları uygulama 
sonrasında temiz su ile yıkayın.  

 

SONUÇLAR 
Betonarme zemin kuruduğu zaman 
kullanıma hazırdır. Düzgün ve 
parlatılmış kurumuş zeminler su 
emmesi azalmış, saten parlaklık ve 
hafif renk değişimi olacak şekilde 
ortaya çıkar.  Maksimum sertlik ve 
suya karşı dayanım 7 gün içerisinde 
gerçekleşir. 

 
LÜTFEN DİKKAT   
 C

2
 Stain Safe™ ürününü C

2
 

Seal™ üzerine uygulanacağı 

durumlarda,  C
2
 Seal™ ürününün 

en az 3 gün kürlenmesini bekleyin. 
Burnisher uygulamadan tek bir ince 
kat yeterlidir. Eğer daha fazla 
koruyucu katman uygulama ihtiyacı 
varsa Crete Colors International 
bölge distribütörüne danışınız. 

 
 
 Bakım için asidik temizleyicileri 

kullanmayın Though C
2
 Seal™,  

bazı asidik konsantrasyonların ve 

yiyeceklerin olduğu hacimlerde 

zeminde oluşan lekelere karşı leke 

dayanımı sağlar Herhangi bir 

zeminde hasarın oluşmaması için 
böyle alanlarda zemindeki kirler 

hemen temizlenmelidir. Bütün 

sealerlar, penetre olan sertleştiriciler 

ve kaplamalar sadece lekelenme 

sürecini yavaşlatır.  Lekeler günlük 
düzenli olarak temizlenmelidir. 
 
İstenen zemin görünümünün 
korunması için toz ve kir, 
mikrofiber ped veya kuru toz 
temizleme moplarıyla 
temizlenmelidir. Günlük bakım 
zemin parlaklığını arttırır. 
Parlaklık seviyesini yenilemek 
için C

2
 Heat

TM
 takılı burnisher 

makinesi ile periyodik bakım 
yapılabilir.  Aşırı trafik olan 
bölgelerdeki maksimum 
parlaklığı tekrar sağlamak için 
C

2
 Heat

TM
 ürününü uygulama 

adımlarında tarif edildiği gibi 1-5 
arasındaki yönergeleri takip 
edin. Su ve yağ lekelerine karşı 
dayanımı arttırmak için C

2
 Satin 

Safe
TM

 ürününü sertleştirilmiş 
betona teknik föyünde ifade 
edildiği şekilde uygulayın. 

 
Fazla trafik olan alanlarda 
maksimum parlaklığı tekrar 

yenilemek için çok ince bir of C
2
 

Seal
TM

 katmanını uygulama 
adımlarındaki 1-5 arasındaki 
yönergeleri tekrarlayınız. 

 

ÖNERİLER 
 
Üretici firmanın belirttiği yüzey 

hazırlığı ve malzeme uygulama 

yöntemleri takip edilmelidir. 
 
C2 ürünlerini donmuş, kirli veya 
üzerinde su birikmiş zeminlerde 
uygulamayın. 
 
72 saat boyunca sudan 

koruyunuz. 
 
C2 Seal™ uygulanacak asit 

stain betonları önceden 

tamamen temizleyin. 
 
C2 Seal TM  uygulanacak 
zeminlerde en iyi sonucu elde 
etmek için bu alanlara öncelikli 

olarak  C2 Hard TM veya  C2 Super 

Hard TM uygulamasını 
tamamlayın. 
 
En iyi durabilite ve leke dayanımı 

için yeni uygulanmış C2 Seal TM 

malzemesi üzerinden C2 Heat TM 
parlatma pedleriyle geçiniz. En iyi 
sonuç, pedin geçişi ile 32,50C veya 
daha yüksek sıcaklık elde 
edilmesiyle oluşacaktır.  
 
C2 Seal™ uygulanmış zeminlerin 

bakımını C2 Maintenance™ ürünü 
ile yapınız. Bu ürün uygulaması 
tamamlanmış zeminlerin uzun 
süreli performansını arttırmak için 
geliştirilmiştir.  
 
Olağandışı hava koşullarında 

uygulama yapılacağı durumlarda 

Crete Colors International veya bölge 

distribütörüne danışınız.  

 

BAKIM  
Yüksek kalite, lityum esaslı sıvı C

2
 

Maintenance
TM

 ile temizlik ve 

bakım uygulamalarını yapın. Bu 

ürün daha fazla parlaklığı daha 

uzun süre sağlamak amaçlı 

üretilmiştir. 
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GÜVENLİK BİLGİSİ 
Sizin güvenliğiniz bizim için 
önceliklidir. Crete Colors 
International, INFOTRAC MSDS 
Partnership Programına üyedir.  C

2
 

ürünlerinin uygulamasıyla ilgili kaza, 
yangın veya kimyasal bir sorun 
yaşanırsa acil ilk yardım bilgisi almak 
için ücretsiz INFOTRAC’ı 
arayabilirsiniz. 

7/24 online iletişim: 

www.infotrac.net 

Telefon ile iletişim 

+1 352 323 3500 

C
2
 Seal™ özel patentli su 

muhteva eden solüsyondur. 
Uygulama ve taşıma anında 
gerekli iş güvenliği kurallarına 
uyunuz. Kullanımdan önce 
ambalajı ve MSDS formundaki 
bilgileri okuyunuz. . 

 

İLK YARDIM 

Yutma Durumunda: 
Çok miktarda su veya süt için. Kusmaya zorlanmayın. Hemen tıbbi yardım alın. 
Çok miktarda su veya süt için. 
Kusmaya zorlanmayın. Hemen tıbbi 
yardım alın. 

Göze Temas: 
 Lensinizi çıkartın. Göz kapaklarınız 
açarak bol miktarda su ile 15 dakika 
boyunca yıkayın. Hemen tıbbi yardım 
alın. 

Vücuda Temas: 
Temas eden yerleri su ve sabunla 
temizleyin. Kimyasal temizleyiciler ile 
çıkarmaya çalışmayın. Kaşınma 
oluşursa hemen tıbbi yardım alın. 

Soluma: 
Maruz kalan kişiyi temiz havaya 
çıkartın. Ağız ve burun bölgesini 
suyla birkaç defa yıkayın. Nefes 
almakta zorluk çekilirse tıbbi yardım 
alın. 
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