
 
 

® EZGLO ™ 

 

EZGLO™, HER TÜRLÜ KAPALI ZEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE, YÜKSEK PARLAKLIKTA,  

SARARMAYAN, AKRİLİK BİR ZEMİN CİLASIDIR. SADECE YÜKSEK PARLAKLIKTA BİR FİNİŞ ELDE  

ETMEK ÜZERE KURUMAKLA KALMAZ, BU PARLAKLIK SPREY PERDAHLAMA İLE KORUNABİLİR. 

ÇEVRESEL ETKİ: 

 
EZGLO™ toksik ağır metaller veya bütil çözgenleri içermez ve VOC değerleri çok düşüktür.  

 

UYGULAMALARI: 
 
EZGLO™ zeminleri minimum işçilik ile muhteşem bir şekilde cilalı kalmalarını sağlamak için kullanılır. EZGLO™  
kullanımı ile bütün kapalı beton zeminlerde oldu gibi kapalı ahşap ve kompozit zeminlerde de görünüm iyileşecek ve 
bakım maliyetleri azalacaktır.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 YARARLARI: 
 

EZGLO™ kuruduğunda, perdahlama olmaksızın 
ıslak görünümlü parlak güzel bir görünüm ortaya 
çıkartır.  
 
Basit sprey perdahlama teknikleri kullanarak 1 birim 
EZGLO™  3 birim su karışımı ile süper parlak 
duruma kadar perdahlanabilir. Özel bir ekipman 
gerekmemektedir ve tekrara kaplama en aza 
indirilmiştir.  
 
Yüksek deterjan dayanımlıdır. EZGLO™ nötr bir 
deterjan ile tekrarlı ovalama yapıldığında veya sprey 
perdahlama işlemleri arasında ıslak olarak 
paspaslandığında zarar görmez. 
 
Aşınmış alanları EZGLO™ ile tekrar kaplayarak 
restore edin. Sadece ıslak olarak paspaslayın, 
uygulayın ve kurumaya bırakın.   
 
EZGLO™ kayma dirençlidir ve kayma direnci için 
ASTM D-2407 koşullarını sağlamaktadır.  
 
EZGLO™ ekonomiktir. Bir galonu katman başına 
1200 ft2 alanı kaplamak için yeterlidir ve tekrar 
kaplama gerekmeksizin aylarca dayanır. Basit sprey 
perdahlama bakımı, temiz, parlak cilalı görünümü 
korur ve akrilik polimerler hiçbir zaman sararmaz.    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

“” NASIL UYGULANIR: 
 

CitraPro™ ile ovarak eksi cilayı komple çıkarın.  
Zemini güzelce durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin.  
EZGLO™’ı zemin üzerine ince eşit bir tabaka halinde, 
Koyun yünü Uygulama aparatı veya temiz bir ip paspas ile 
ince bir tabaka halinde yayın. Tamamen kuruması için 25-30 
dakika kadar bekleyin. İkinci kaplamayı uygulayın ve zemin 
üzerinde dolaşıma izin vermeden önce tamamen 
kurumasını bekleyin. 
 
Sprey Perdahlama: 1 birim EZGLO™’yu 3 birim su ile 
seyreltin. İnce Sprey aparatı kullanarak 1 metrekarelik alana 
(10 ft2) hafifçe püskürtün ve cilalama pedi ile bütün sıvı 
kaybolana dek perdahlayın. Bu işlemi bütün zemin 
yenilenene  ve cilalanana kadar yineleyin.   
 
Bakım: Nötr bir deterjan ile olağan ıslak paspaslama ve 
düzenli olarak cilalama pürüzsüz parlak zeminin 
korunmasını sağlayacaktır. Dolaşımın yoğun olduğu 
yerlerde ıslak paspaslamadan sonra ince bir tabaka 
EZGLO™ uygulayın. Tekrar kaplama yapmak için sökme 
işlemi gerekememektedir. 

 
ÖZELLİKLER  

 
 
Tip: Süper akrilik zemin cilası. 
Renk: Renksiz, sararmaz             
Koku: Oldukça hafif               
Toksisite: Toksik değil.           
Yanıcılık: Yanmaz 
pH: 8.5-8.9 
Bileşimi: Akrilik polimer emülsiyonu, etilen  
kopolimerleri, patentli katkı maddeleri ve kalite kontrol 
reaktifleri. 

 


