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Teakdefend Top-Mat
Tik koruma

Protectapeel Teakdefend Top-Mat:  ( Tik koruma üst katman) iklim koşullarına ve kaymaya dirençli 
koruyucudur ve Protectapeel Teakguard ile kullanılması için tasarlanmıştır. Tik koruyucu sistem 2 uygulamalı, 
Protectapeel Teakguard baz olarak uygulandıktan sonra Teak defend top mat yüzeye sürülür. Tik kaplamaları ve
diğer tik yüzeyleri 9 ay süresince korur. Teakdefend sistemi çizilme, sıçrama, yüzey aşınmaları, toz ve kirlenme ya da 
etrafa sıçrayan boya lekelerinin oluşmasını engeller.  

Sağlık & Güvenlik Kuralları - Teakdefend top mat 
tehlikeli değildir. Tik koruma sistemi baz kat olarak yüzeye 
uygulanır, (kurumamış hali) zehirli ürün ve yanıcı madde 
içermez. Yüzeyden sökülen kuru film tabakası atığının çevreye
zararı yoktur. Malzeme güvenlik formuna bakınız.  

- 

Renk - Teakdefend top-mat –koyu kahverengi 

TEAKDEFEND TOP MAT 
Onarım: Koruyucu katman yırtıldığı takdirde yırtılan 
parçaların kenarlarını kaldırıp oluşan boşluğa yeni 
Protectapeel baz kat uygulanarak yama yapılabilir. 
Alternatif uygulama olarak hasar görmüş bölgeyi keserek 
yeniden baz kaplama ürününü boş bölgeye uygulayarak 
birleşme sağlayınız. Son olarak Teakdefend top mat’ ı yüzeye 
uygulayınız. 

 

Dış hava koşulları dayanımı - 

Kuruma Süresi: Teak defend sisteminin kolay 
kuruması için 6 saat süresince hava koşullarının uygun
olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeyi 3 saat 
süresince yaya ve taşıt trafiğini kesmeniz gerekmektedir. 

 

Kaplama-   350 mikron ile yapılan uygulamalarda, 
1 m2 Teakdefend Top-mat (tik koruyucu üst katman)
 ile 1 m2  alan kaplamaktadır.  1 kg Protectapeel 
Teakguard  ile 3 m2 alan kaplanmaktadır

Sökülme-Teakdefend sistemlerde el ile soyulduğunda 
kolay sökülebilir. Donucu hava koşullarında yüzeyden 
çıkarmaya çalışmayınız. Küçük parçalar halinde 
parçalanmasına neden olur. 

Depolama - Isı ve donucu hava koşullarından koruyunuz. 

Temizleme - 

Genel Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip 
daha sonra uygulanmalıdır. Değerlendirme ürünün yaşlanma 
olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının 
ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile 
oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. 
Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp
bilgi alınız. 

 

Yüzeyler – Tik kaplama ve diğer tik yüzeyler 

 

Uygulama – Protectapeel Teakguard baz-kat TDS’ne 
göre uygulanmalıdır ve hemen ardından Teakdefend top 
mat üzerine rulo ile sürülmelidir. Lütfen detaylı bilgi için 
tik koruma sisteminin kullanım kılavuzuna bakınız. Islak 
ya da buzlu hava şartlarında uygulama yapmayınız. 
Onarım- koruyucu kaplama yırtılır ise hasar gören 
bölgeye yeniden ürün uygulayarak kurumaya bırakınız. 
Alternatif olarak, yırtılan alanı keserek yeniden baz kat ve 
tik koruyucu üst katman ile uygulama yapabilirsiniz. 

  Ruloları Protectapeel Teakguard 
base coat kullanımından sonra su ile temizleyiniz 

     Teakdefend 
sistemi dış kullanımda 9 ay boyunca koruma sağlar. 
Saklama-Isı ve donucu hava koşullarından koruyunuz. 
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