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                                    DEMAFLEX  912 KAPLAMA  

 

Çift kompenentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen plastik kaplama ve yalıtım malzemesi. DEMAFLEX 
912 metal,ahşap,taş,asbest,sıva şap hemen hemen her türlü yatay ve düşey yüzeyin kaplanmasında 
korunmasında mukavemetin arttırılmasında, kullanılan sert lastik elastıkiyetinde bir malzemedir, suya 
kimyasal maddelere statik elektiriğe karşı yalıtılmasında emniyetle kullanılır. Ayrıca birçok zemin 
kaplamalarında fabrika, mutfak, spor sahaları,labratuar zeminleri gibi farklı alanlarda kullanılan poliüretan bir 
kaplamadır.. Farklı genleşme özelliğine sahip bir çok maddenin yapıştırılmasında ve zeminlerde derz, fuga, 
çatlak, doldurulmasında, temellerde yalıtım işlerinde bohçalamada ve bir çok zeminle ilgili çözümlerde 
güvenle kullanılır  

                                                                                                                                                             Kod No : 1202 
 

Yoğunluk 1,36 ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Poliüretan 

Renkler Beyaz , Gri , Mavi, Özel üretim renkler 

Parlaklık  Yarı parlak  

Sertleştirici ile karışım 
oranı 

 Ana malzeme/sertleştirici: 3/1 ağırlıkça 

Sertleşme Süresi Ortalama: 30 – 40 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak 

Kuruma Süreleri 
( 20ºC , % 65 bağıl nem 

Dokunma kuruması   3  -  4           Tam kuruma süresi 24 saat 
Toz tutmama süresi   5  -  6 saat   Mekanik dirence ulaşma süresi 4 – 7 gün  

Uygulama Isısı Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama Şekli Rulo, Fırça, Kirpi rulo Dökme mala 

Sarfiyat ( iki kat ) 600 – 700 g/m² Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir. 

İnceltici Gerektiğinde Dema 910 inceltici  (max.% 10) 

Depolama Ortam ısısı + 5° C ile + 30 C° olan depolama şartlarında ana mlz 2 sert. 1 yıldır 

Ambalaj şekli  NET:   25  kg -  5  kg  - 1 kg  

Koruma Bkz. MS-DS 
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Fiziksel Özellikleri: 
Ultraviyole altında sararma ve solma yapar. 
 
Alev Alma Derecesi:  Ort. 240 °C (sıvı haldeki karışım) 
Yanma Derecesi     :  Ort. 420 °C (prizini almış filmin,kaplamanın) 
Isı mukavemeti       :  Ort.   80 °C (prizini almış filmin,yaş sıcaklığa) 
                                   Ort.   220 °C (prizini almış filmin,kuru sıcaklığa) 
Mekanik Özellikleri; 
Eğilme Mukavemeti                    :   450  kg/cm² 
Aşınma Mukavemeti                   :  1000 devirde 30 mg kayıp kayıp  
Betona Aderansı                         :  16,0 kg cm² çekme testi 
Demire Aderansı                         :  30.0 kg cm² çekme testi 
Els. Modülü                                 :  26500 kg cm² dolgusuz 
Elektirik Yalıtkanlık Mukavemeti :  3 x 12  1000  ohm   
Elektirik Yüzey Direnci                :  220 KV cm²   
 
Kimyasal  Mukavemeti:                                                
AMONYAK                                                        %  5 +             HİDROFLORİK ASİT                                      %40   +  

ALKOL                                                            % 50  +             POTASYUM HİDROKSİT                               % + 30  

ASETİK ASİT                                                   %  5  ±              LAKTİK ASİT                                                    % 5  +    

BENZiN                                                                     +             SODYUM KARBONAT                                     % 5  +   

BORİK ASİT                                                     %   5 + SÜLFİRİK ASİT                                               %  50 ± 

BUTİL ASETAT                                               %      ± SÜLFİRİK ASİT                                               %   5  +   

DENİZ SUYU                                                             +   SU                                                                              + 

BUTİL  ASETAT                                                       ±             TUZLU SU                                                       %  30 +         

FORMALDEHİT                                                %30 +             TARTARİK ASİT                                             %   5  +          

FORMİK ASİT                                                   % 5  ±               TOLUOL                                                                   +    

FOSFORİK ASİT                                             % 10 +           LAKTİK ASİT                                                            + 

KROMİK ASİT                                               % 10   +             METİLTİLKETON                                                      +                   

GLİSERİN                                                                 +             HİDROKLORİK ASİT                                        %10 +             

  
Not: + dayanıklı, ± şartlı dayanıklı,  
Yüzey Hazırlama İşlemleri: 

Mineral yüzeyler : Beton, sıva , şap , mozaik gibi benzeri yüzeylerde poliüretan ve epoksi gibi ürünlerin 
uygulanabilmesinin ilk şartı, malzemenin uygulanacağı yüzeylerin arkasından gelebilecek su ve nem 
etkilerinin önlenmiş olmasıdır. Yüzeyde yapılacak nem ölçmesinde yüzeyin aşırı bazik (PH:~ 12-14) 
olmaması gerekmektedir bu gibi yüzeylerde tuzlanma oluşmasına meydan verebilecek kimyasal 
reaksiyonların tesbit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca büyük alanlı yekpare yüzeylerin dilatasyon derzlerinin 
yeterli olup olmadığına, havuz ve depolarda bulunan mevcut soğuk derzlerin su tutucu bantlarının kontrol 
edilmesi uygulamanın sıhati açısından önemlidir.  
Uygulama yapılacak yüzeyde oynar tabakalar mekanik yöntemlerle  yüzeyden temizlenmeli toz (endüstriyel 
süpürgeler vb) alınan yüzeyler 910 inceltici ile silinmelidir. Nem oranı düşük (% 4-5) normal emiciliğe sahip 
olan yüzeylerde DEMAFLEX 912 astar kullanmadan uygulanabilir.Nem oranı yüksek (% 25-30) emiciliği 
zayıf olan yüzeylerde mutlaka DEMA P:U 990 astar kullanılmaldır. DEMAFLEX 912 malzemesi her iki 
kompentide ayrı ayrı düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalı daha sonra sertleştirici ve ana malzeme 
birbirine 30 – 40 dakikada uygulanabilecek miktar tesbit edilip karışım yapılmalıdır.Dikkat edilecek husus 
her iki kompenentin belirtilen oranlar dahilinde tartılarak (ağırlıkça) alınarak homojen olarak karıştırılması 
gerekmektedir. 
Bu karışımın kutusunda 5-6 dakika bekletilmesi hapsolan havanın çıkmasını ve uygulama esnasında 
oluşturulacak filmin  yüzeyde hava kabarcığı yapmaması sağlanacaktır. 
DEMAFLEX 912 çok gerektiği hallerde max.% 10 olarak sadece 910 inceltici ile inceltilir. Homojen bir 
şekilde karıştırılmış 912 fırça veya pösteki rulo ile yüzeye uygulanır,yatay yüzeylerde malzemenin yüzeye 
uygulanmasına müteakip kirpi rulo ile taranarak bünyesindeki havanın atılması ile yüzeydeki oluşabilecek 
kabarcıklar önlenmiş olur.Kirpi rulo uygulamasından sonra malzeme kendine kendine yüzeye yayılarak 
prüzsüz bir görüntü elde edilecektir. 
(SELF LEVELING) 

                                                                        
                                                                                                                                           

 
DEMACFLEX 912’in uygulamasında katlar arası bekleme süresi (ısırma) dokunma kıvamına geldiğinde 4-6 
saat arasındadır. Katlar arasındaki uygulama zamanı 12-24 saati geçmiş ve parlak bir film oluşmuş ise 
daha sonra uygulanacak kat için yüzeyin 80 veya 100 numara zımpara ile pürüzlendirilmesi gerekmektedir. 
Yaş yaş üstü yaş uygulamalarda ise toz tutma kıvamını aşmadan 1-2 saat içinde yüzeye nemi alınmış kuru 



ve tozsuz 0,2- 0,5 kuars kumu serpilir. Malzeme prizini aldıktan sonra yüzeye yapışmamış fazla  kumlar 
sanayi tipi süpürgeler ile temizlenerek pürüzlü ve mukavemeti arttırılmış bir yüzey elde edilir. 
Uygulamaya aynı şekilde devam edilerek istenilen kalınlığa kadar ulaşılabilir, katlar arasında aderans 
sorunuda ortadan kaldırılmış olur.Bu ( MULTİLAYER ) kaplama istenirse sonkatta serpilen kuars bırakılarak 
uv direnci arttırılmış olur. Yada bu uygulamadan sonra kuars üzerine atılacak sonkat ile kaymaz bir zemin 
elde etmek mümkündür. 
 
Ahşap yüzeyler : Ahşabın bünyesindeki budaklı yerler ısıtılarak reçinesinin kusması sağlanır, yüzeyler 
zımparalanmalı toz kir yağ ve reçine akıntıları temizliği yapılmalıdır. Yumuşak agaçlarda % 15 - 20 sert 
agaçlarda % 30 – 40  Dema 910  Poliüretan Tiner ile inceltilmelidir. Ahşapta böceklenmeyi önlemek ve daha 
uzun ömürlü bir uygulama istenirse DEMA P:U 990 Astar ile astarlanmalı P.U 990 ile emprenye edilmiş 
ahşap yüzeylerde yapılacak sonkatlar 990 astarın yüksek nüfuz kabiliyeti sayesinde 1-2 saat sonra 
başlanabilir. 
 

Metal ve A Metal Yüzeyler : 
Metal Yüzeyler  Sa 2´ veya St 3  normlarına uygun kumlanmalı  yüzeylerde  aderansı azaltacak toz,kir,yağ 
ve yabancı maddeler  mekanik yollarla temizlenmeli ve 910 tiner  ile silinmeli,.Metal yüzeyler DEMAPRİMER 
935 metal astarı, A metal yüzeylerde (çinko,galvaniz,aliminyum) gibi yüzeylerde Wash Primer yada Tek 
Bileşenli Astar kullanılması gerekmektedir. Passız ve çok fazla korozyonun olmadığı yerlerde DEMACOAT 
912’yi direkt uyguluyabilirsiniz. 

 
Polyester Elyaflı Yüzeyler : 
İyi zımparalanmış ve temizlenmiş yüzeyler POLİÜRETAN sistemlere uyumludurlar. Herhangi bir astar 
kullanmadan bile iyi hazırlanmış bir yüzeye P.U 914 macun veya 911 arakat 923  sonkat rahatlıkla 
uyguluyabilirsiniz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.  
 *Bültenlerde verilen değerler Dema Kimyanın yaklaşık 20 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, 
  uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez. 
  

DEMA KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
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