Artcrete
ESTETİK VE SAĞLAMLIK
AESTHETICS AND DURABILITY

Artcrete

Modern çizgiler ve sağlamlık Artcrete’de
buluştu… İlhamını sanattan alan Artcrete,
doğal görünümü ve yalın tasarımıyla
bambaşka bir atmosfer yaratır.
Modern design and durability get together
in Artcrete… Inspiring from art, Artcrete
creates one of a kind ambiances with its
marble look and plain design.
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Duvar/Wall: Ral 7015

Artcrete
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Artcrete

Artcrete zemin ve duvarda kullanım
olanağıyla efekt bütünlüğü sağlıyor ve
mekanla sağladığı uyumla duyulara
hitap ediyor.
Can be applied on both walls and floors,
Artcrete helps design integrity making the
material sensuous.

4

Duvar/Wall: Ral 7035

Artcrete
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Artcrete

Islak hacimlerde dahi kullanılabilen,
kesintisiz doğal taş efektini sunan Artcrete,
iç mekânlardaki kıvrımlı formlarda da
kolaylıkla uygulanabilen bir ürün olması
sayesinde, kesinti veya ek izi olmadan
uygulanabilir.
Artcrete can be applied on floors, walls and
wet areas thanks to its resistance against
impacts, scratches and water.Without any
interruptions or joints, Artcrete provides
continous natural stone effect while also
making it possible to create curvy forms.
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Zemin/Floor: Ral 7003

Artcrete
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Artcrete

Artcrete, uygulandığı ortama kattığı
dinamizm ile kurallara bağlı kalmadan
mekânın özgün yapısını korurken, son
yılların moda trendi olan “yalınlığa dönüş”e
estetik bir katkı sağlıyor.
Artcrete is off the charts. It preserves the
originality of the spaces while giving an
aesthetic touch of simplicity.
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Zemin/Floor: Ral 1019
Duvar/Wall: Ral 7037

Artcrete
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Artcrete

Fark yaratan teknik özellikler

Technical specifications that make difference
Artcrete Genel Bilgiler / General Data of Artcrete
Görünüm / Appearance

Beyaz toz / White powder

Renk / Color

Beyaz. Renk Ustası ile renklendirilebilir. / White. Can be tinted by Renk Ustası.

Yapısı / Composition

Çimento esaslı / Cement based

Uygulama Bilgileri / Application Data
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature

(+5°C) - (+35°C)

Karışım Oranı / Mixture Ratio

6-7 lt su/20 kg toz / 6 - 7 lt water/20 kg powder

Uygulama Kalınlığı / Application Thickness

2 veya 3 kat halinde toplam 2 - 4 mm / Total of 2 - 4 mm in 2 or 3 coats

Kuruma Süresi / Drying Time

Zımparaya alma süresi 1 gün / Sandpapered after 1 day
Tam kuruması 2 - 3 gün / Thoroughly dry after 2 - 3 days

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. /
Lower temperatures and/or higher relative humidity will lengthen the drying process.
Toz Tüketimi / Powder Consumption

Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak ortalama toplam 1,5 kg/m² / 			
Depending on the evenness and porosity of the surface total of approx. 1,5 kg/m²

Uygulama Aletleri / Application Tools

Çelik mala, dekoratif mala / Stainless steel trowel

Kap Ömrü / Pot Life

Yaklaşık 30 dakika / Approx. 30 minutes
İç ve dış cephe duvarlarında, iç cephe zeminlerinde, uygulama talimatlarında belirtildiği şekilde

Uygulama Alanları / Application Areas

yüzey koruması sağlandığı taktirde banyo ve mutfak gibi zorlu yüzeylerde de kullanılabilir. /
On interior and exterior walls, on interior floors and when surface is protected as described in
instructions, can be used in compelling areas such as bathrooms and kitchens.

Artcrete Performans Bilgileri / Performance Data of Artcrete
Bağ Dayanımı - Kopma Şekli / Bond Strength
- Type of Break (TS EN 1015-12)

Basınç Dayanımı / Compressive Strength(TS
EN 1015-11)

Eğilme Mukavemeti / Tensile Adhesion
Strength (TS EN 1015-11)

Eğilme Mukavemeti / Tensile Adhesion
Strength (TS EN 1015-11)
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1 gün sonunda min. 1 N/mm2 - FP : B / Min. 1 N/mm² - FP : B after 1 day
7 gün sonunda min. 1,25 N/mm2 - FP : B / Min. 1,25 N/mm² - FP : B after 7 days /
28 gün sonunda min. 1,50 N/mm2 - FP : B / Min. 1,50 N/mm² - FP : B after 28 days
1 gün sonunda min. 4 N/mm2 / Min. 4 N/mm² after 1 day
7 gün sonunda min. 9 N/mm2 / Min. 9 N/mm² after 7 days
28 gün sonunda min. 15 N/mm2 - CS IV sınıfı / Min. 15 N/mm² - CS IV class after 28 days
1 gün sonunda min. 1,5 N/mm2 / Min. 1,5 N/mm² after 1 day
7 gün sonunda min. 3 N/mm2 / Min. 3 N/mm² after 7 days
28 gün sonunda min. 5 N/mm2 / Min. 5 N/mm² after 28 days
1 gün sonunda min. 1,5 N/mm2 / Min. 1,5 N/mm² after 1 day
7 gün sonunda min. 3 N/mm2 / Min. 3 N/mm² after 7 days
28 gün sonunda min. 5 N/mm2 / Min. 5 N/mm² after 28 days

Artcrete

Artcrete Coat Genel Bilgiler / General Data of Artcrete Coat
Renk, görünüm / Color, appearance
Uygulama sonrası görünüm / Appearance
after application
Yapısı / Composition

Kırık beyaz renkte sıvı / Off-white liquid
Şeffaf, Yarı Mat / Transparent, Semi-matt
Akrilik emülsiyon esaslı / Acrylic emulsion based

Uygulama Bilgileri / Application Data
Uygulama Sıcaklığı / Application
Temperature Range
Kuruma Süresi / Drying Time

(+5°C) - (+35°C)
Tam kuruma ve sertlik kazanma: 7 gün / Throughly dries and reaches rigidity in 7 days
Katlar arası bekleme süresi 2 saat. / Recoatable after 2 hours.

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır. /
Lower temperatures and/or higher relative humidity will lengthen the drying process.
Tek Katta Tüketimi / Consumption per Coat

0,1 – 0,15 lt/m²

Uygulama Aletleri / Application Tools

Fırça, rulo, sünger / Brush, roller, sponge

Artcrete Coat Performans Bilgileri / Performance Data of Artcrete Coat
Taber Aşınma Direnci (TS 8103 EN ISO
5470-1) / (mg) (CS 10 tekerlek, 1000

Max 60 (Artcrete Coat uygulanmamış Artcrete yüzeyine göre; yaklaşık %65 daha fazla aşınma

gr ağırlık, 1000 devir) / Taber Abrasion

direnci sağlar.) / Max 60 (Provides %65 more abrasion resistance compared to no Artcrete

Resistance (TS 8103 EN ISO 5470-1) / (mg)

Coat applied surface)

(CS 10 wheel, 1000 gr weight, 1000 cycles)

Artcrete Color Mix Genel Bilgiler / General Data of Artcrete Color Mix
Renkleri / Colors

14 adet / Colors

Yapısı / Composition

Üniversal konsantre pigment pastası / Universal concentrated pigment paste

Ambalaj

/ Packaging

20 kg Artcrete için Tüketim (ml)/
Consumption for 20 kg Artcrete (ml)

500 ml
RAL 1015: 35 ml; RAL 1019: 124 ml; RAL 3009*: 1.186 ml; RAL 5001: 743 ml; RAL 5007: 287 ml;
RAL 7003: 244 ml; RAL 7006: 383 ml; RAL 7015: 730 ml; RAL 7035: 20 ml; RAL 7037: 234 ml;
RAL 7044: 37 ml; RAL 8004: 589 ml; RAL 8028*: 1.509 ml; RAL 9002: 12 ml.

*RAL 3009 ve RAL 8028 renkleri yalnız duvar uygulamalarında kullanıma uygundur.
RAL 3009 and RAL 8028 colors are suitable only for wall applications.
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Artcrete

Renklerin dansı...
Dance of Colors...
Farklılık yaratan ve dokunma isteği oluşturan 14 renk... Seçilen renk ve farklı uygulama
teknikleri sayesinde kullanıldığı mekana dinamizm veya dinginlik katan bu özel seri
Artcrete’in tasarımı birleştirici özelliğini ön plana çıkarıyor.
RAL Classic serisinden özenle seçilen renklerden oluşan Artcrete Color Mix, kullanıma hazır
pigment pastası olarak sunuluyor. İstenilen rengi elde etmek için belirtilen karışım oranlarına
dikkat etmek yeterli.
14 colors which make difference and create desire to touch… This special collection features
Artcrete’s unification of design characteristics by making it possibe to apply Artcrete in
various application techniques and colous.
Artcrete Color Mix is a set of colors carefully selected from RAL Classic series which are
ready-to-use pigment pastes. It is enough just to pay attention to mixing ratios in order to
reach the desired color.
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Baskı tekniği sebebiyle renk tonlarında farklılıklar olabilir. Renk seçiminde, bu faktörle birlikte uygulama yapılacak ürünün parlaklığı, dokusu,
zemin emiciliği ve ışığın renk üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Colors may show difference from the original, because of the printing method used in this color card. Besides this fact, the texture and glossiness
of the paint, water absorption structure of the surface and the effect of light on the color must be taken into consideration when choosing the color.

Artcrete

Duvar/Wall: Ral 7006
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Artcrete
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Duvar/Wall: Ral 7044

Artcrete

Uygulama
Application

1

2

3

4

5
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Artcrete su ve renklendirici ile karıştırılarak harç haline getirildikten sonra
yüzeyin durumuna ve istenen desene bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
Uygulamanın tamamlanmasından 2-3 gün sonra tüm yüzeye kullanım yeri ve
şekline göre Artcrete Coat ya da İzopur Trans uygulanarak Artcrete koruma
altına alınır ve bu uygulama yıllar sonra da tekrarlanabilir.
Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü’nde yer alan uygulama talimatlarına
veya Kalekim teknik destek birimine danışınız.
After mixing with water and pigments, Artcrete is applied in 2 or 3 coats
depending on surface and desired texture. After 2-3 days, depending on place
of use, whole area is covered with Artcrete Coat or İzopur Trans. Artcrete is
put under protection by use of Artcrete Coat or İzopur Trans as the top coat,
and after several years reapplication of Artcrete Coat or İzopur Trans is
possible.
For more information please refer to Technical Data Sheet or consult to
Kalekim support unit.
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Duvar/Wall: Ral 8004
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