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Flexiten TC, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı tenis kort kaplamasıdır. 
Genel özellikler; 

• Yüksek UV dayanımı 
• Yüksek alkali dayanımı 
• Düşük su absorplama 
• Nefes alabilir 
• Esnektir 
• Çatlak köprüleme özelliği vardır 

Flexiten TC, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında 
güvenle kullanılabilir. Ayrıca basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir. 

Asfalt Yüzey:  
Eski Asfalt Yüzey: Yüzey toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile 
tamir edilecek ise alt yüzey pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır. Tamir işlemi 
ayrıca dolgu boyutuna bağlı olarak Flexiten RC-1500 ya da Flexiten RC-0200 ile de yapılır. Tamir edilen asfalt 
yüzeyin tam kurumasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır. 
 Yeni Asfalt Yüzey: Yeni asfalt yüzey hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren 
dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey düzeltme işlemini takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama 
yapılır. Geotextil yüzey riskli ise 120 gr/m² değil ise 80 gr/m² uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt 
uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma 
için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar 
basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır. 
Beton Yüzey:  
Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise Flexiten RC-
1500 ile düşük dolgu gerektiriyor ise Flexiten RC-0200 ile tamir edilir.  

Flexiten TC, Flexiten Acrylic System bilgi föyünde belirtilen uygulama detayı ve sırasına göre daha öceden 
hazırlanmış yüzey üzerine ilk 2 kat %60 silis kumu+ %20-30 Su karışımı olacak şekilde son kat ise %5-10 oranında 
su ile inceltilerek sgueegee ile uygulanır. 

Flexiten TC, akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort 
boyasıdır. Tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da 
güvenle kullanılabilir. 
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 ASFALT YÜZEY NİTELİKLİ BETON YÜZEY TÜKETİM 

Karışım Oranı/Kort Hızı Kategori 5 
HIZLI 

Kategori 4 
ORTA HIZLI 

Kategori 3 
ORTA 

Kategori 5 
HIZLI 

Kategori 4 
ORTA HIZLI 

Kategori 3 
ORTA 

 

EPOCELL PR + %30-40 Kum - - - 1 KAT 1 KAT 1 KAT 0,150-0,250 g/m2/kat 

Flexiten Resurfacer+   
%60 Kum+%30-40 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 0,150-0,250 g/m2/kat 

Flexiten Cushion-1000 + 
%30-40 Su  - 2 KAT 3 KAT - 2 KAT 3 KAT 0,350-0,500 g/m2/kat 

Flexiten Cushion-0500 + 
%30-40 Su - 2 KAT 3 KAT - 2 KAT 3 KAT 0,350-0,500 g/m2/kat 

Flexiten TC+   
%60 Kum+ %20-30 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 0,200-0,300 g/m2/kat 

Flexiten TC+ %5-10 Su 1 KAT 1 KAT 1 KAT 1 KAT 1 KAT 1 KAT 0,100-0,200 g/m2/kat 

Flexiten Line Paint+   
%10-20 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 0,100-0,200 g/m2/kat 

Flexiten TC 75 kg’lık plastik varil ve 25 kg’lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz 
ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden 
korunmalıdır.  Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.             

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 


