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METOP 3X 
 
ÇİMENTO ESASLI ÜÇ KOMPONENTLİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİSİ 
 
 
METOP3X  Cimento bazlı ve özel kimyasal 3.komponentlerı ile ekstra  
serleşen ve belirli bazı kimyasallara  karşı dayanım gösterebilen  zemin kaplama 
malzemesidir. 
Standart uygulanmakta olan  klasık Metop yuzey sertlestırıcısı uygulamalarına 
çok benzerlik göstermesi kullanımı açısından  uygulama birimlerine  bir kolaylık 
sağlar . 
 
Kullanıldıgı alanlar  
Metop 3x  genelde  Pazar yerlerı  meyve sebze depolama alanları , bazı soguk 
hava depoları ,otopark alanları  ve  gerek görsellik gerekse betonu çok kolay 
etkiliyebilen  bir takım  basit kimyasallara karşı koruma amaclı yerler ıcın 
ıdealdır . 
 
Kullanımı 
Metop3x   genelde   birbirine benzer  ancak  amacına göre  hazırlanmıs 2 farklı  
yöntemle uygulanır. 
 
1. yöntem  normal dökülen  ve yüzeyi işlenenecek beton   yüzeylerde  beton 
yayılması ve vibro mastar çekilmesinden ve yüzey sertleştirici yayılmasından  
hemen önce   başlar ve aşama aşama devam eder .son  yüzey kürü şeklinde 
tamamlanır. Bu sistemde  özel üretilmiş Metop ürünü  yine  5-6  kg/m2  hesabı 
ile   ancak  epoksi /polyuretan komponentı  ıse  toplam asamalarda mınumu 500 
gr/m2  sarfıyat ıle kullanılır. Sistem itibarı ile oldukca kalıcı ve  derınlemesıne  
bır kaplama sunar. 
 
2. yöntem ise  yine  klasık metop uygulaması  nı takıb eden  son perdah 
safhasında son koponent tatbık edılır ve yuze kurlemesı ıle bıtırılır  bu sıstemde 
mınumum sarfıyatlar  sertlestırıcı ıcın  yıne 5- 6 kg/m2 , epoksi /polyuretan  son 
kat  özel komponentı için ise  minumum 150 gr sarfıyatla geçilebilmesi gerekir. 
Bu sistem üzerinde sürekli aşındırıcı yükler altında uzun süreli kullnım ömrünü 
sadece kimyasallara  karsı veremez  bu nedenle ara ara  belirli peryot larda 
yüzeyde sealing şeklinde  son komponent uygulanması  uygun olur . 
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