ELİOGARD
MUCIZE KORUMA
DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN
ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

VİDEO

İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=hgia1eSKk90

VİDEO

İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=5G7CTk7xPl8

VİDEO

İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=qTrFCtB41Mk

PROBLEM
Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük
sorunlardan biri doğal taş tezgah ve yüzeylerin
 Asitlere karşı dayanıksız olması,
 Lekelenmesi,
 İz kalması,
 Restorasyon / bakım işleminin maliyetli ve zahmetli olması

PROBLEME SEBEP OLAN
Asit içerikli yiyecek
içecek ve temizlik malzemeleri

•
•
•
•
•
•

Limon,
Sirke,
Şarap,
Kireç,
Meyve suyu,
Kahve,

•
•
•
•
•
•
•

Yağ,
Çay,
Kola dahil alkolsüz içecekler,
Sabun,
Şampuan,
Parfüm
Evsel temizlik malzemeleri

ELİOGARD NEDİR?
Dünyada rakiplerinden üstün, Türkiye’de tek!
Eliogard mermerinizin lekesiz ve uzun ömürlü olmasını sağlayan mucize
bir koruma ürünüdür.
Doğal taşları kalıcı asit-aşınmalarından, sinir bozucu lekelerden ve zorlu
kirlerden korumak için kullanılan problem çözücü, sorun giderici, yenilikçi
bir çözümdür.
Eliogard bir cila değil, bir sızdırmazlık değil, bir polyester reçine değil.
Eliogard Mucize Korumadır.
Doğal taşları her türlü lekeye karşı uzun süre Mucizevi bir şekilde korur.

ÇÖZÜM
ELİOGARD VH85 özellikle asitlere karşı hassas ve duyarlı yüzeyleri asit içeren
içecek, yiyecek ve temizlik malzemelerine karşı korur.
Hem son tüketiciyi hem de atölye / proje uygulamacıyı zaman ve ek maliyetten
(nakliye, işçilik, bakım, değişim masrafları ) kurtarmayı hedefler.
•

YENİ YÜZEY UYGULAMASI: Üretim/montaj aşamasında uygulandığı takdirde
tüm leke ve aşınmalara karşı koruma sağlar.

•

MEVCUT PROBLEMLİ YÜZEY UYGULAMASI: Mevcut aşınmaları örter ve
oluşabilecek leke ve aşınmalara karşı koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%100 Asitlere dayanıklı – Asit aşınmalarını önler
Lekelenmeleri önler
3 yıl garanti
UV ışınlarına duyarsızdır, Sararmaz
Kurşun ve kadmiyum içermez: SGS onaylı Gıda temasına uygunluk testi
Tek seferlik uygulama ile uzun süreli koruma
Mat veya Parlak görünüm alternatifi
Üstün yapışma ile soyulmaz
İç ve dış mekan kullanımına uygun
Yüzeyde mikron kalınlığında film tabakası oluşturur.
Diğer kaplamalara göre daha ince ve berrak, çizilmelere ve ısıya karşı daha dayanıklı
Çoğu cilalanmış mermer çeşitlerinde taşın doğal rengini değiştirmez
Korozyon ( aşınma) lekelerine ve beyazlamalara karşı koruma
Kolay onarım imkanı
Kolay temizleme ve bakım imkanı > sabun ve bez ile silmek yeterli
Boya tabancasıyla yalnız sertifikalı profesyonel uygulama ekibi tarafından uygulanma

REKABET AVANTAJLARI
 Türkiye’de muadili olmayan, Uluslararası pazarda da benzerleri olup bu kadar
başarılı sonuç veren bir ürün bulunmamakta
 Kaplamanın kalınlığı mikron seviyesine indirilmiştir. Bu da yapaylık hissini ortadan
kaldırır.
 Yüzeyde renk farkı yaratmaz.
 Kenarlardan kanırtılarak soyulamaz. Ancak profesyonel ekip tarafından kaplama
çıkarılır.
 Uygulaması kolaydır, ek bir ısıl süreç veya makine yatırımı gerektirmez.
 SGS test raporu: Gıda temasına uygundur.
 Tek seferlik bir uygulama olduğu için değişim maliyetlerini,
işçilik maliyetlerini, nakliye maliyetlerini ve nakliye sırasında
oluşabilecek hasar maliyetlerini ortadan kaldırır.
 Hem son tüketici hem de uygulamacı için
zaman tasarrufu sağlar.

KULLANIM ALANI
Aside karşı duyarlı her türlü yüzeye uygulanabilen iki komponentli bir yüzey
kaplamasıdır.
Mermer, kum taşı, kireç taşı (limra), traverten, karo mozaik, bazalt, parlatılmış beton,
beton ve kompoze taş tezgah ve diğer yüzeyleri korumak için idealdir.
Otel, Konut veya Ticari amaçlı projelerin;
 Mutfak ada ve tezgahları
 Banyo tezgahları
 Bar, Sehpa ve Masa yüzeyleri
kullanımı için idealdir.

GARANTİ SÜRESİ
TEZGAH VE MASA BENZERİ UYGULAMALARDA;
teknik bülteninde açıklandığı şekli ile tek kat uygulandığı takdirde 3 yıldır.
Garanti Kapsamı dışında kalan şartlar:
• Kum ve mekanik aşındırma uygulanması hallerinde,
• Fırça, tel ovucu, sentetik tel gibi aşındırıcı metalik malzemeler ile yapılan
temizlikler,
• Aşındırıcı temizlik deterjanları, boya sökücü, boya ve vernik incelticiler
uygulanması hallerinde,
• Herhangi bir boyar madde ile yüzeyin boyanması,
• Sivri ve kesici aletlerin doğrudan yüzeyde kullanılması,
• Tabanı sert tencere, tava vb malzemelerin tezgah üzerinde sürtülmesi,
• Ocak veya fırından alınan sıcak kapların ve pişirme gereçlerinin doğrudan
tezgaha üzerine koyulması,
hallerinde garanti kapsamı dışındadır.

Dont’s

BAKIM

x
x

Cif benzeri yüzey aşındırıcı deterjanlarla temizlik yapmayınız.
Scotch-brite, aluminyum veya tel temizleme topu, fırçası veya süngeri
gibi aşındırıcı temizlik alet ve gereçlerini kullanmayınız.

x

Sivri ve kesici aletlerin doğrudan yüzeyde kullanılmayınız. Kesme tahtası
kullanınız.

x

Tabanı sert tencere, tava vb malzemelerin tezgah üzerinde sürtmeyiniz.

x

Ocak veya fırından alınan sıcak kapların ve pişirme gereçlerinin doğrudan
tezgaha üzerine koymayınız. Nihale kullanınız.

Do’s
 Günlük temizlik için sabunlu yumuşak bir bez veya sünger ile siliniz. Hafif
deterjanlar veya jel temizlik malzemeleri ile temizlenmesi tavsiye edilir.
 Korumanın aşınması durumunda üretici firmaya yada bir profesyonele
başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kullanım miktarı: 1lt / m2
Görünüm:

A KOMPONENT B KOMPONENT
Şeffaf viskoz sıvı
Şeffaf viskoz sıvı

Koku:

Kendine has

Kendine has

Tip:

Solvent esaslı

Solvent esaslı

Yoğunluk :

0,95 gr/cm3

0,91 gr/cm3

Viskozite

13 " DIN 6

11" DIN 6

Yoğunluk A+B:

0,93 gr/cm3

Viskozite A+B:
Kuruma Süresi:

11 " DIN 6
20 ̊C de ~ 4 – 5 saat (μ) kalınlığı ve ortam sıcaklığında
farklılık gösterebilir.

Bitiş:

Parlak veya mat saten

Sık karşılaşılan lekelerde
VH72 MAXISEAL ile
VH85 ELIOGARD
performansını
değerlendirdik.

TEŞEKKÜRLER

