Henkel Grubu Hakkında
Henkel tüm dünyada, Çamaşır ve Ev Bakımı (Laundry
& Home Care), Kişisel Bakım (Beauty Care) ve
Yapıştırıcı Teknolojileri (Adhesive Technologies)
olmak üzere üç iş alanında lider marka ve
teknolojileriyle faaliyet göstermektedir.
1876 yılında kurulan Henkel; Persil, Schwarzkopf,
Loctite, Pattex, Sista, Ceresit ve Thomsit gibi
tanınmış markaları ile hem tüketicilere yönelik hem
de endüstriyel ürünleri ile global olarak lider pazar
pozisyonlarına sahiptir.
Henkel’in dünya genelinde yaklaşık 47.000
civarında çalışanı bulunmaktadır. Henkel global
pazarlarda uluslararası ölçekte faaliyet gösteren en
büyük Alman şirketlerinden biridir. Tüm dünyada
insanlar Henkel marka ve teknolojilerine güven
duymaktadır.
Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri altında faaliyet
gösteren Tüketici ve Profesyonel Yapıştırıcılar
Bölümü’nün tamamlayıcı birimleri arasında Seramik
Karo Uygulama, Su Yalıtımı, Zemin Tekniği ürünleri
ve Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri yer almaktadır.
Uzun yıllara dayalı tecrübemiz, engin teknik
uzmanlığımız, son derece yenilikçi ürünlerimiz,
üstün teknolojilerimiz ve sistem çözümlerimiz,
profesyonellere ve bütün müşterilerimize bir
yandan işlerinde daha büyük başarı elde etmelerini
sağlarken diğer yandan da doğal kaynaklarımızı
koruma konusunda yardımcı olmaktadır. Henkel
Kalitesi - Profesyonel başarınızın garantisi.

Çevreye duyarlılık
Küresel bir şirket olarak Henkel topluma karşı
sorumluluğunun farkındadır. Amacı çevrenin ve
tüketicinin korunmasını sürekli olarak iyileştirmek ve
bu konuda uluslararası alanda liderlik yapmaktır.
Uluslararası Ticaret Odasının Sürdürülebilir Gelişim
Sözleşmesi’ni imzalayan ve ilkelerini uluslararası
Sorumlu Bakım Programı ile eşgüdümlü hale getiren
ilk şirketlerden biri Henkel olmuştur. Bu onay
Henkel’in çevre, emniyet ve sağlığın korunması ile
ilgili bütün alanlarda sürekli iyileştirmeler yapma ve
aynı hedefleri bütün dünyada izleme isteğini ifade
etmektedir. Bu görevi yerine getirebilmek için Henkel
verimli ve entegre bir yönetim sistemi kurmuştur:
SHEQ (İş Güvenliği, Sağlık, Çevre ve Kalite). Bu
yönetim sistemi müşteri odaklılık, kalite, çevre, sağlık

ve emniyeti bir araya getirmektedir ve Henkel’in
her bir iş birimi bu sistemin uygulanmasından
sorumludur. Bu yönetim sistemine ek olarak Henkel’in
yapıştırıcı üretim tesislerinin tamamına yakını ISO
9001 ve EMAS/ISO 14001 onaylıdır. Bu onaylar
dünya çapında uygulanmaktadır. Henkel güvenliği
hem ürün kullanıcıları hem de çevre için öncelikli
kabul etmiştir.

İnovasyon
Henkel’in ticari faaliyetlerinde inovatif ve
uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme
çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Profesyonel
kullanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
ürün ve sistem çözümlerinin geliştirilmesinde
merkezi bir faktördür. Bu ihtiyaçların karşılanması
için Henkel yeni teknolojiler geliştirme ve uygulama
ve bu çözümleri bütün ticari sektörler çapında
paylaşma yönünde çalışmaktadır.

Profesyonel uzmanlık
Henkel’in gücü engin profesyonel uzmanlığındadır
(know-how). Mükemmeliyetçi çözüm sunan yüksek
performanslı ürünleri ve sistem çözümleri ve yıllara
dayanan uzmanlığı ile Henkel profesyoneller için
güvenilir bir ortaktır.
Ürünlerimiz ve sistem çözümlerimiz profesyonellerin
başarılarında önemli bir anahtardır. Bu nedenle,
Henkel dünya çapındaki eğitim merkezlerinde ürün
ve sistem uygulamaları hakkında eğitimler ve kurslar
düzenleyerek uzmanlığını aktarmaya çalışmaktadır.
Henkel, küresel yayılımı en geniş olan şirketlerden
biridir. Kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
yenilikçi ürünleri ve yeni teknolojilere dayanan sistem
çözümlerini geliştirmede süreklilik sağlamaktadır.
Henkel’in teknik uzmanları, geliştirilen projelerin
tasarımından uygulamasına kadar her aşamada
en doğru çözüm önerileriyle müşterilerine destek
vermektedir. Ne zaman bir soru, sorun veya şikayet
ortaya çıksa, Henkel’in teknik danışmanları uzman
görüşü sunmak için oradadırlar.

5 madde ile neden Henkel?
1
Dünya’nın 1 numaralı yapıştırıcı
üreticisinin ürün geliştirme ve
tecrübesine sahip bir dünyaya erişim
sağlıyoruz.

2
Günümüz dünyasında sürekli artan
gereksinimleri karşılamak için
ürünlerimizi devamlı geliştiriyoruz.

3
Ürünlerimizi formüle ederken en
yüksek kalitede hammaddeleri
seçmeye özen gösteriyoruz.

4
Yapıştırıcılarımızın kalitesinde kritik
önemde olan hammaddelerden MCPolimer’I kendi tesislerimizde
üretiyoruz.

Uygulamaların gerekliliğini tam olarak sağlamak için birbiri ile uyumlu
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çalışan ürün ve sistem çözümleri sunuyoruz.

Üstün kalitemizin devamlılığını
ürünlerimiz ve üretim tesislerimizde
yapılan sürekli ve kapsamlı denetimler
ile garanti ediyoruz.
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Akrilik, Silikon ve
Poliüretan Mastikler

UNIVERSAL SİLİKON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ %100 silikondur.
▶▶ Solventsizdir, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
▶▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
▶▶ Nemle sertleşir.
▶▶ Daimi elastikiyetini korur.
▶▶ Hijyeniktir.

TANIMI
Polisiloksan (asetoksi), hijyenik, %100 saf silikon.

UYGULAMA ALANLARI
Çalışan fugalarda, kapı pencere (araç, metal, PVC) aralıklarında, dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, banyo
ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek
birleşim yerlerinde, su nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim
yerlerinde kullanılır. Sunduğu renk seçenekleri sayesinde
dekoratif amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

SARFİYAT

•	Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
•	Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuşlarda: Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45°
açı ile uygulama yapılacak derz kalınlığına göre
kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül
kartuş ucuna takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün
uygulanır.
• Tüplerde: Tüp kapağının tersi kullanılarak tüpün
ucundaki koruyucu folyo delinir. Kanül ucu istenilen
kalınlıkta 45° açı ile kesilir. Kanül tüp ucuna takılır ve
ürün uygulanır.
•	Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

1 ambalaj ile elde edilen uzunluk (metre);
Üçgen derzlerde
Derz boyutları
310 ml kartuş
5x5 mm
24,8 m
5x10mm
12,4 m
Kare ve dikdörtgen derzlerde
Derz boyutları
310 ml kartuş
5x5 mm
12,4 m
5x10mm
6,2 m

AMBALAJ
310 ml / Kolide 20 adet
(Şeffaf, Beyaz, Siyah, Kahverengi, Gri)
50 g / Kolide 20 adet (Şeffaf, Beyaz)
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50 gr tüp
4m
2m
50 gr tüp
2m
1m

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 20 ay

DİKKAT !
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.

Yoğunluk:

1,02 gr /ml

Kabuk bağlama süresi:

Yaklaşık 10 dk (23 °C
ve % 50 bağıl nemde)

Devamlı sağlanabilir esneklik: % 25 (DIN 52451)
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Çalışma sıcaklığı:

5 °C ile 40 °C arasında

Ara sertleşme süresi:

2-3 mm / gün

Shore A sertliği:

25

Max. Dolgu aralığı:

30 mm

Sıcaklık dayanımı :

-55 °C ile 200 °C
arasında (Tamamen
kürleştikten sonra)

UNIVERSAL SİLİKON
COLORLINE (Renkli Silikon)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ %100 saf silikondur
▶▶ Solventsizdir, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz
▶▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
▶▶ Nemle sertleşir
▶▶ Daimi elastikiyetini korur
▶▶ Hijyeniktir, küflenme ve sararma yapmaz

TANIMI
Polisiloksan (asetoksi), hijyenik, %100 saf silikon.

UYGULAMA ALANLARI
Çalışan fugalarda, kapı pencere (ağaç, metal, PVC)
aralıklarında, dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla,
banyo mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek
birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim
yerlerinde kullanılır. Sunduğu renk seçenekleri sayesinde
dekoratif amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

SARFİYAT

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);
Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

310 ml kartuş
24,8 m
12,4 m

310 ml kartuş
12,4 m
6,2 m

AMBALAJ
310 ml / Kolide 6 adet
(Manhattan gri, bej, jasmin, gümüş gri, karamel)
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 20 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.

Yoğunluk :

1,02 gr /ml

Kabuk bağlama süresi :

Yaklaşık 10 dk (23 °C
sıcaklık ve % 50 bağıl
nemde)

Devamlı sağlanabilir esneklik : % 25 (DIN 52451)
Çalışma sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Ara sertleşme süresi :

2-3 mm / gün

Shore A sertliği :

25

Max. Dolgu aralığı :

30 mm

Sıcaklık dayanımı :
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-55 °C ile 200 °C
arasında (Tamamen
kürleştikten sonra)

EXTRA WHITE SİLİKON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yaşlanma, büzülme, çatlama ve rengin solması gibi
problemlere karşı mükemmel dayanım gösterir.
▶▶ Gözeneksiz malzemelere mükemmel yapışma sağlar.
▶▶ Hijyeniktir.
▶▶ UV ışınlarına ve ısı değişimlerine karşı dayanıklıdır.
▶▶ Ekstra beyazlık ve parlaklık sağlar.
▶▶ Mükemmel tutunma ve elastikiyet sağlar.
▶▶ Düşük modüllüdür.

TANIMI
Tek komponentli, asetoksi bazlı, nemle kürleşen, diğer
standart silikonlara gore 3 kat daha fazla beyaz görünüm sağlayan, uygulandığı yerlere ekstra parlak ve
beyaz bir görünüm kazandıran, su ile sürekli temas eden
yüzeyler için geliştirilmiş silikon.

UYGULAMA ALANLARI
• Banyo, duş kabini, duş teknesi, lavabo gibi su ile sürekli
temas eden yüzeylerde,
• Emaye, porselen, cam, fayans, seramik, akrilik, kompozit reçine ve alüminyum yüzeylerde kullanılabilir.

SARFİYAT
1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
• Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

280 ml kartuş
22,4 m
11,2 m

AMBALAJ
280 ml / Kolide 25 adet (Beyaz)
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280 ml kartuş
11,2 m
5,6 m

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 18 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.
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Yoğunluk:

0,99 g/ml

Kabuk bağlama süresi :

10 - 15 dk. (23 °C sıcaklık
ve % 50 bağıl nemde)

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kuruma süresi :

2 mm/gün

E 100 Modülü :

0,35 MPa

Shore A sertliği :

Yaklaşık 20

NEUTRAL SİLİKON
(Ayna Silikonu)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ % 100 silikondur.
▶▶ Alkali zeminlerde ve metallerde kullanılabilir,
metallerde korozyona neden olmaz
▶▶ Solventsizdir, nemle sertleşir
▶▶ Yaşlanmadan veya hava şartlarından etkilenmez
▶▶ Kokusuzdur
▶▶ Ayna yüzeylerinde kararma yapmaz
▶▶ Astara gerek kalmadan pek çok yüzeye yapışır
▶▶ Elastiktir
▶▶ UV ışınlarına dayanıklıdır

TANIMI
Oxim silikon (nötr sistem).

UYGULAMA ALANLARI
Ayna yapıştırmada, PVC doğrama montajında, yüksek
yapılardaki esnek dolgu aralarında, plastik, metal,
ahşap doğramalara cam yerleştirilmesinde, kapı ve
pencerelerin bağlantı dolgularında, metal profil ve
elemanlarının kenar sızdırmazlarında, sıhhi kullanım
alanlarındaki bağlantı dolgularında, silikon-fugabant
yapıştırılmasında kullanılır.

SARFİYAT
1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün sık ve dik şeritler halinde
uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

310 ml kartuş
24,8 m
12,4 m

AMBALAJ
310 ml / Kolide 20 adet (Şeffaf, beyaz )
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310 ml kartuş
12,4 m
6,2 m

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.
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Yoğunluk :

1,03 gr/ml

Çalışma sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

10 - 15 dakika

Ara sertleşme süresi :

1 gün içinde 2-3 mm

Shore A sertliği :

20

E 100 Modül :

0,35 N/mm2

Devamlı sağlanabilir esneklik :

% 25

Max. dolgu aralığı :

30 mm

Sıcaklık dayanımı :

-55 °C ile 200 °C
arasında (Tamamen
kürleştikten sonra)

AKVARYUM SİLİKONU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Balıklar için zararsızdır
▶▶ Yüksek mukavemetlidir
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ UV ışınlarına dayanıklıdır
▶▶ Süper elastiktir
▶▶ Solventsizdir

TANIMI
Polisiloksan (asetoksi sistem) silikon.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü akvaryum imalatında güvenle kullanılır.

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmışsünger ile düzeltilebilir.
• UYARI: 600 litreden daha büyük akvaryum imalatlarında mutlaka cama takviye olarak metal ya da alüminyum çerçeve kullanılmalıdır.

SARFİYAT
1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);
Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

310 ml kartuş
24,8 m
12,4 m

AMBALAJ
310 ml / Kolide 20 adet (Şeffaf, siyah )
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310 ml kartuş
12,4 m
6,2 m

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 20 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.
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Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

10 - 15 dk (23 °C sıcaklık
ve % 50 bağıl nemde)

Ara sertleşme süresi :

1 günde ; 2,8 mm
3 günde ; 4,7 mm

E 100 modülü :

0,35 MPa

Shore A sertliği :

21

FT 101
(Yapıştır & Doldur & Yalıt)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok amaçlı, iç ve dış mekan uygulamalarına uygun,
birleşim noktalarında %20 hareket kabiliyeti sağlayan
Flextec® Teknolojisi ile üretilmiştir
▶▶ Elastiktir.
▶▶ Birçok yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar
▶▶ UV ışınlarına, zorlu hava koşullarına ve yaşlanmaya
dayanıklıdır.
▶▶ Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir.
▶▶ Solventsizdir, büzülme yapmaz.
▶▶ Korozif değildir.
▶▶ Silikon ve izosiyanat içermez.
▶▶ PU Mastiklerden farklı olarak engebeli yüzeylere
köpürme yapmadan ve yapışma gücünü kaybetmeden
rahatlıkla uygulanabilir.
▶▶ EN ISO 11600, EN 15651-1 ve EN 15301-1’e
uygundur.

TANIMI
Elastik, Flextec® polimer esaslı, bağlantı yeri izolasyon
maddesi.

• Basınçlı suya maruz kalan birleşim noktalarında veya
yüzme havuzu gibi suyun sürekli bulunduğu yerlerde
uygulanması önerilmez.

UYGULAMA ALANLARI
• İnşaat uygulamalarında elastik yapıştırma ve yalıtım
gerektiren işlerde
• Pencere doğrama birleşimlerinde,
• Pencere eşiği, süpürgelik, merdiven ve fayans montajında,
• Prefabrike inşaat elemanlarının birleşim derzlerinde,
• Balkon ve teras birleşim derzlerinde,
• Metal ve ahşap yapıların birleşim derzlerinde
• Çatlakların doldurulmasında,
• Havalandırma ve klima borularının sabitlenmesinde
kullanılması önerilir.
• Kristal şeffaflığındaki yapısıyla FT101 Şeffaf, görünür
alanlarda ve ekstra temizlik gerektiren uygulamalarda
kullanılabilir. İç mekan uygulamalarında cam yapıştırmada kullanılması önerilir.
• Polietilen, polipropilen, PTFE, bakır ve pirinç yüzeylerde uygulama yapılması önerilmez.

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey yağdan, gresten ve talaş
parçalarından arındırılmış olmalıdır. Birikmiş su boşaltılmalıdır. Eski silikon ve mastik kalıntıları temizlenmelidir.
• Kartuşun ucu tatbik yüzeyine göre yatay kesilir ve kartuş tabancaya yerleştirilir.
• Yapıştırma uygulamalarında yapıştırılacak parçaya
birkaç cm aralıklı şeritler veya noktalar şeklinde
sürülür. Yüzeye yapıştırılır ve el ile üzerine baskı
uygulanır. Gerekli durumlarda yapıştırılacak parçaları
kürleşmenin ilk saatlerinde bir arada tutmak için bant
veya takoz kullanılır. Düzeltme gerekiyor ise ilk birkaç
dakikada yapıştırılacak parça çıkarılıp tekrar düzgün
bir şekilde yapıştırılabilir. Yapıştırdıktan sonra tekrar
baskı uygulanır.
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AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 ml / Kolide 12 adet (Beyaz Orijinal)
280 ml / Kolide 12 adet (Şeffaf)

Şeffaf

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.

Yoğunluk :

1,1 g/ml

Kabuk Bağlama Süresi :

20 dakika (23 °C, %50 r.h.)

Isı Dayanımı :

-40 °C ile 80 °C arasında

Kürleşme Hızı :

2 mm/24 saat
(23 °C, % 50 r.h.)

Shore A Sertliği :

35 (ISO 868)

E 100 Modulus :

0,80 N/mm2 (ISO 8339-A)

Kopmadaki Uzama :

% 200 (ISO 8339-A)

Tavsiye Edilen Derz Genişliği : 10-35mm

Beyaz
Yoğunluk :

1,5 g/ml

Kabuk Bağlama Süresi :

20 dakika (23 °C, %50 r.h.)

Isı Dayanımı :

-40 °C ile 80 °C arasında

Kürleşme Hızı :

2 mm/24 saat
(23 °C, % 50 r.h.)

Shore A Sertliği :

40 (ISO 868)

E 100 Modulus :

0,75 N/mm2 (ISO 8339-A)

Kopmadaki Uzama :

% 310 (ISO 8339-A)

Tavsiye Edilen Derz Genişliği : 10-35mm
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CONSTRUCTION & GLAZING
(Nötr Dış Cephe & İnşaat Silikonu)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tüm malzemelere mükemmel yapışır
▶▶ SNJF ISO 11600 25 LM standardına uygundur
▶▶ Yüksek elastikiyete sahiptir
▶▶ Gerilme kuvveti, modül ve kopmadaki uzama değerleri
arasında ideal denge mevcuttur
▶▶ Sararma yapmaz
▶▶ Değişken sıcaklıklarda yüksek hareket kabiliyetine
sahiptir
▶▶ Ürünün mekanik özellikleri UV ışınları radyasyon,
yağmur, kar gibi dış hava koşullarından etkilenmez
▶▶ Düşük modüllü olduğu için yapıştırdığı yüzeylerde
gerilim yaratmaz, uzun ömürlü yalıtım sağlar
▶▶ Titanyum katalizörlüdür (şeffaf renkli üründe)

TANIMI
Tek komponentli, kokusuz, kullanıma hazır, alkoksi esaslı
nötr silikon.

UYGULAMA ALANLARI
• Cephe kaplamaları (alüminyum, kompozit, seramik,
porselen, granit, mermer ve doğaltaş)
• Prefabrik yapılar
• Doğramalar (PVC, alüminyum, ahşap)
• Asma cephe sistemleri
• Işıklıklar
• Cam çatı sistemleri
• Cam cepheler
• İnşaat uygulamaları
• Her türlü yapıştırma işlerinde

SARFİYAT
1 ambalaj ile elde edilen uzunluk (metre);
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

310 ml kartuş
24,8 m
12,4 m

310 ml kartuş
12,4 m
6,2 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

310 ml / Kolide 25 adet (Şeffaf, siyah, metalik gri)

Kürleşme Öncesi

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 18 ay

DİKKAT
Yüzme havuzu derzlerinde ve akvaryum imalatında kullanılması önerilmez. Cilt hassasiyeti yaratabilir. Cilt ve
göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile
teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Kürleşme Sistemi :

Alkoksi esaslı nötr sistem

Görünüm :

Akışkan olmayan pasta
kıvamında

Akma Rezistansı :

mm ≤ 2 (EN27390)

Yoğunluk :

Şeffaf: 1,04 gr/cm3
Renkli: 1,40 gr/cm3

Kürleşme Sırasında
Kabuk Bağlama Süresi :

10 dk

Kürleşme Hızı :

Şeffaf: 4 mm/gün
Renkli: 3 mm/gün

Uygulama Sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Isı Dayanımı :

-50 °C ile 120 °C arasında

Kürleşme Sonrası
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Birleşim Derzindeki
Hareket Kabiliyeti :

% 25

Shore A Sertliği :

25

Elastisite Modülü
(E 100) MPa :

Şeffaf: 0,42
Renkli: 0,48

Gerilme Kuvveti :

Şeffaf: 2,40 MPa
Renkli: 1,4 MPa

Kopmadaki Uzama :

Şeffaf: % 780
Renkli: % 590

RTV SİLİKON - SIVI CONTA
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yüksek ısıya dayanıklıdır (Kırmızı 300 °C Beyaz 200 °C )
▶▶ Solventsiz, %100 silikondur
▶▶ Daimi elastikiyetini korur
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Nemle sertleşir
▶▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır

TANIMI
Polisiloksan (asetoksik) ısıya dayanıklı silikon (sıvı conta).

UYGULAMA ALANLARI
Endüstriyel makina parçalarında, elektrikli ev eşyalarının
üretiminde, otomobilde, diferansiyel kapağı, vites kutusu
kapağı, motor kapağı ve karbüratör kapağı (sübap)
contası olarak ve kimyasal reaktörlerde kullanılır. Paslanmaz çelik, cam, seramik, eloksallenmiş alüminyum, sert
lastikler, demir alaşımlı metaller, alüminyum ve boyalı
yüzeylere rahatlıkla uygulanır.

• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
• Kartuşlarda: Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı
ile uygulama yapılacak derz kalınlığına göre kesilir.
Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş
ucuna takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Tüplerde: Tüp kapağının tersi kullanılarak tüpün
ucundaki koruyucu folyo delinir. Kanül ucu istenilen
kalınlıkta 45° açı ile kesilir. Kanül tüp ucuna takılır ve
ürün uygulanır.

AMBALAJ
310 ml / Kolide 20 adet (Kırmızı)
50 gr / Kolide 20 adet (Beyaz, kırmızı)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 20 ay
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.

Çalışma ısısı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

Yaklaşık 5 dakika (23 °C
sıcaklık ve % 50 bağıl nemde)

Ara sertleşme süresi :

Her 2 mm için 7 saat

Yoğunluk :

1,02 gr/ml

Shore A sertliği :

20

E-modül %100 :

50 N/cm2

Sıcaklık dayanımı :

-50 °C ile 300 °C (50 gr beyaz
tüp için 200 °C) arasında

DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
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Dielektrik kuvveti :

16 KV/mm

Enerji kayıp faktörü :

2x10 (-3) (1 kHZ’de)

Dielektrik sabiti :

2,8 (1 kHZ’de)

Hacim Direnci :

1x10 (-14) Ohm.cm.

POLİÜRETAN MASTİK ˝METAL˝

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Havanın nemi ile sertleşir
▶▶ Mükemmel elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir
▶▶ Yaşlanmaya ve dış hava şartlarına dayanıklıdır
▶▶ Hızlı sertleşir
▶▶ Düşük ısılarda da elastiktir
▶▶ ISO 11600 F 25 HM’a uygundur

TANIMI
Tek komponentli poliüretan mastik.

UYGULAMA ALANLARI
Bütün metal aksamlarda, birleşim derzlerinde, zemin
genleşme derzlerinde, su yalıtımında ve yapıştırma işlerinde kullanılır.

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey, kuru, temiz, tozsuz, yağdan ve bitümden arındırılmış olmalıdır. Eğer yüzeyde
mastik varsa temizlenmelidir. Çok emici yüzeylerde
Ceresit PS 300 Poliüretan Astar kullanılması tavsiye
edilir.
• Kartuş ağzındaki zar delinir, alttaki alüminyum kaplama çıkartılarak kartuş Sista Kartuş Tabancası’na takılır, hava kabarcıkları oluşturmadan derz doldurulur.
Uygulamadan hemen sonra sabunlu suya batırılmış bir
spatula veya benzeri bir aparat ile mastik düzeltilir.
• Taze, henüz kurumamış mastik, mek veya aseton ile
temizlenebilir. Aynı durum, çalışma aletleri için de
geçerlidir. Kurumuş mastik ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir. Not : MEK veya aseton gibi çözücüler ile
çalışırken tüm alev kaynaklarından uzak durun. Üretici
veya tedarikçinin vereceği güvenlik talimatlarına uyun.

• Silikon üzerine veya kürleşen silikonların yakınına
uygulamayın. Kürleşme süresinde alkollerden ve solventlerden uzak tutun.
• Ürün açıldıktan sonra 24 saat içerisinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde kartuşun içerisinde donabilir.

SARFİYAT
1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
4x4 mm
5x5 mm
6x7 mm
10x10 mm

Derz
boyutları
4x4 mm
5x5 mm
6x6 mm

310 ml kartuş
38,75 m
24,80 m
14,76 m
6,20 m

310 ml kartuş
19,40 m
12,40 m
8,60 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

310 ml / Kolide 12 adet (Beyaz, siyah)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Cilt ile temasından sakının. Çalışma bittikten sonra veya
aralarda ellerinizi yıkayın. Uygun koruyucu eldiven giyin.
Göz ile temasında bol su ile yıkayıp doktora başvurun.
Ürünü solumayın.
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Yoğunluk :

20 °C’de 1,2 – 1,25 g/ml

Akma :

Yok (ISO 7390)

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

Yaklaşık 60 dakika (23 °C ve
% 50 bağıl nemde)

Kürleşme hızı :

Min. 2,5 mm / 24 h (23 °C ve
% 50 bağıl nemde)

Sıcaklık dayanımı : -

-40 °C ile + 90 °C

E 100 modülü :

0,4 - 0,45 N/mm2

Boyalar ile uygunluğu :

Su bazlı : EVET
Solvent bazlı : Önce test edilmeli

AKRİLİK MASTİK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Yanıcı değildir
▶▶ Daimi elastiktir
▶▶ Boyanabilir
▶▶ Uzun ömürlüdür
▶▶ Emici ve nemli yüzeylere de yapışabilir

TANIMI
Akrilik dispersiyon esaslı mastik.

UYGULAMA ALANLARI
İnşaatlarda her türlü çatlağın doldurulmasında, ahşap,
demir ve alüminyum doğramaların montajında her türlü
doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemeleri
ile birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı & cephe
kaplama plakalarının, her türlü yapı malzemesinin birleşimlerinde kullanılır.

UYGULAMA

SARFİYAT

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

21

Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

310 ml kartuş
24,8 m
12,4 m

310 ml kartuş
12,4 m
6m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

310 ml / Kolide 20 adet (Beyaz, gri, siyah, kahve)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.
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Yoğunluk :

1,5 gr/ml

Kabuk bağlama süresi :

15 dk (23 °C ve % 50 bağıl
nemde)

Isı dayanımı :

-10 °C ile 80 °C arasında
(kürleştikten sonra)

Devamlı sağlanabilir esneklik :

% 10

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Ara sertleşme süresi :

Her 1 mm için 2 gün

Shore A sertliği :

20

E 100 Modül :

0,4 N/mm2

Hacim kaybı :

% 18

KATLANIR PLASTİK KARTUŞ
TABANCASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Özel alaşımlı malzemesi nedeniyle çok hafiftir.
▶▶ Ergonomik tetiği sayesinde kolay uygulama sağlar.
▶▶ Kırılmaz.

TANIMI
Katlanabilir özelliği ile takım çantasında yer tutmayan,
her türlü kartuşa uygun plastik kartuş tabancası.

UYGULAMA
Kırmızı kabzanın ucundaki yuvarlak kulakçıklara basılarak piston geri çekilir ve kartuş yerleştirilir. Tetik sıkılarak
mastik uygulanır.
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Colors

3275C

C91, M0,
Y51, K0

PMS+

WHITE

PLASTİK KARTUŞ TABANCASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Özel alaşımlı malzemesi nedeniyle çok hafiftir
▶▶ Ergonomik tetiği sayesinde kolay uygulama sağlar
▶▶ Kırılmaz
▶▶ Özel durdurma aparatı ile profesyonel kullanıma
uygundur
▶▶ Sağlam itme parçası çok dayanıklıdır

TANIMI
Metal ve plastik her türlü kartuşla birlikte kullanılabilen
plastik kartuş tabancası.

UYGULAMA
Kırmızı aparat itilir, sonra piston geriye çekilerek kartuş
yerleştirilir. Sıkmak için hafifçe tetiğe dokunmak yeterlidir. Sıkma işlemine kırmızı parça kartuş ucuna doğru
itilerek son verilir.
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SIZDIRMAZLIK BANDI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Kendinden yapışkanlıdır
▶▶ Renk değiştirmez
▶▶ Su geçirmez

TANIMI
Sista Sızdırmazlık Bandı, sızdırmazlık gerektiren duvar
ve zemin birleşim noktalarında düzgün görünümlü sızdırmazlık sağlamak için güvenle kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Banyo ve mutfaklarda, duşakabinlerde, küvetlerde,
lavabo ve tezgahlarının sızdırmazlık gerektiren birleşim
yerlerinde kullanılır.

UYGULAMA
• Uygulama öncesinde, uygulama yapılacak alanın
temiz ve tamamıyla kuru olduğuna emin olun. Gerekirse fön makinesi ile derzdeki nemi kurutun.
• Uygulama yapılacak alanın uzunluğunu ölçün ve ölçtüğünüz kadar bandı kesin.
• Bandı bütün uzunluğu boyunca ikiye katlayın.
• Yapıştırmak için bandın arka kısmında bulunan koruyucu kağıdı önce birkaç santimetre çıkarın ve bandı
birleşim yerine yapıştırın, sonra koruyucu kağıdın
kalanını yavaş yavaş çıkararak yapıştırmayı tamamlayın. Yapıştırma esnasında bandı esnetmeyin.
• Bandın özellikle fayans derzlerine iyice yapışmış olmasına dikkat edin.
• Köşelerde bantları üst üste yapıştırın. Üst üste gelen
kısımları diyagonal (45°) bir şekilde köşeden itibaren
kesin. Kesilmiş parçaları çekip alın.

• Yapıştırma sonrasında en iyi sonuç için uygulama alanını en az 24 saat sudan koruyun.

AMBALAJ
38 mm x 3,35 m, 22 mm x 3,35 m / Kolide 24 adet

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda raf ömrü minimum 4 yıldır.
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Profesyoneller için Kalite

Ceresit CS 325 Silikon Mastikleri :
Sızdırmazlık Çözümleriyle
Her Zaman Hazır
Yüksek verimliliğe ve kalıcı
çözümlere yönelik fikirler

Profesyoneller için Kalite

CS 111

Akrilik Mastik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Yanıcı değildir
▶▶ Daimi elastiktir
▶▶ Boyanabilir
▶▶ Uzun ömürlüdür

TANIMI
Akrilik dispersiyon esaslı mastik.

UYGULAMA ALANLARI
İnşaatlarda prefabrik yapı elemanları arasındaki genleşme fugalarında; iç ve dış cephelerdeki her türlü derz
ve çatlakların örtülmesinde; ahşap, demir ve alüminyum
doğramaların montajında; her türlü doğramanın sıva,
denizlik ve diğer yapı malzemeleri ile birleşimlerinde;
eternit ve alüminyum çatı & cephe kaplama plakalarının
ve her türlü yapı malzemesinin birleşimlerinde kullanılır.

UYGULAMA

SARFİYAT

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

280 ml kartuş
22,4 m
11,2 m

280 ml kartuş
11,2 m
5,6 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 ml / Kolide 20 adet
(Beyaz, siyah, gri, kahve, altınmeşe)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme
güvenlik belgesine başvurulabilir.
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Yoğunluk :

1,62 gr/ml

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

20 °C’de yaklaşık 15 dk

Kürleşme hızı :

10 günde 5 mm, 2 günde 1 mm

Hacim kaybı :

%18 (DIN 52451)

Shore A sertliği :

20 - 25 (DIN 53505)

E 100 modül :

0,5 N/mm2

Maksimum derz aralığı :

30 mm

Yüzey kuruma süresi :

Yaklaşık 1 saat

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 80 °C arasında

CS 25

Silikon Mastik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyeniktir.
▶▶ Tek komponentlidir.
▶▶ Nemle kürleşir.
▶▶ Daimi elastikiyetini korur.
▶▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

TANIMI
Çok amaçlı kullanıma müsait, polisiloksan esaslı, nemle
kürleşen tek komponentli silikon mastik.

UYGULAMA ALANLARI
Cam, doğrama, metal, fayans, PVC ve çalışan yapı
elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında, çatlakların ve
derzlerin mastiklenmesinde, yalıtımında ve tamirinde,
yüksek mukavemete maruz kalan birleşim derzlerinde
kullanılır. Beton, taş mermer gibi gözenekli yüzeylerde
kullanılması tavsiye edilmez. Bitümlü, doğal kauçuk
esaslı, kloropren, EPDM veya yağ, plestifiyan, solvent
sızdırabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır.

SARFİYAT

UYGULAMA

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

280 ml kartuş
22,4 m
11,2 m

280 ml kartuş
11,2 m
5,6 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 ml / Kolide 20 adet (Şeffaf, beyaz, siyah)

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü kuru ve serin ortamda 18 aydır.

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır.

31

Yoğunluk :

0,91 - 1 gr/ml

Uygulama sıcaklığı :

5 °C - 40 °C

Kabuk bağlama süresi :

15 - 20 dakika
(23 °C % 50 bağıl nem)

Ara sertleşme süresi :

2-3 mm/gün

Shore A sertliği :

17

E modül :

0,4 (%100)

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 120 °C arasında

CS 125

Silikon Mastik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Suya dayanıklı
▶▶ Elastik
▶▶ Dolguya uygun
▶▶ Hijyenik

TANIMI
Ceresit CS 125 geniş kullanım alanına sahip, tek komponentli, kullanıma hazır silikon mastiktir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış kullanımlar için uygundur. Kapı-pencere (araç,
metal, PVC vb.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amaçlı, cam vitrin montajında; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz
kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde
kullanılır. Beton, taş, mermer gibi gözenekli yüzeylerde
kullanılması tavsiye edilmez. Bitümlü, doğal kauçuk
esaslı, kloropren, EPDM veya yağ, plestifiyan, solvent
sızdırabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır.

AMBALAJ
280 ml / Kolide 25 adet (Şeffaf, beyaz, siyah)

UYGULAMA
Yüzey hazırlama: Uygulama yapılacak yüzey kuru ve
temiz olmalıdır.Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı çekilmelidir..
Uygulama: Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile
uygulama yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna
takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır. Uygulama
sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış sünger ile
düzeltilebilir.

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda saklandığında raf ömrü 12 aydır.
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır.
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Yoğunluk :

0,94 g/ml

Uygulama sıcaklığı :

5 °C - 40 °C

Kabuk bağlama süresi :

yaklaşık 15 dakika
(23 °C % 50 bağıl nem)

Ara sertleşme süresi :

5 mm/2 - 3 gün

Shore A sertliği :

yaklaşık 11

E modül (%100) :

<0,2 N/cm2

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 120 °C arasında

CS 225

Silikon Mastik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir.
▶▶ Nemle kürleşir.
▶▶ Daimi elastikiyetini korur.
▶▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
▶▶ Yüksek mukavemetli

TANIMI
Polisiloksan esaslı geniş kullanım alanına sahip nemle
kürleşen tek komponentli silikon mastik.

UYGULAMA ALANLARI
Çalışan fugalarda, kapı-pencere (ağaç, metal, PVC vb.)
aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amaçlı, ısıcam,
cam vitrin montajında; banyo ve mutfaklarda fayansların
suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi
etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı
elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır. Beton, taş
mermer gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye
edilmez. Bitümlü, doğal kauçuk esaslı, kloropren, EPDM
veya yağ, plestifiyan, solvent sızdırabilecek yüzeylerde
kullanılmamalıdır.

SARFİYAT

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

280 ml kartuş
22,4 m
11,2 m

280 ml kartuş
11,2 m
5,6 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 ml / Kolide 25 adet
(Şeffaf, siyah, beyaz, gri, kahverengi)

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü kuru ve serin ortamda 12 ay’dır.

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır.
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Yoğunluk :

0,95 gr/ml

Çalışma sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

Yaklaşık 25 dk (23 °C ve
% 50 bağıl nemde)

Ara sertleşme süresi :

5 mm/2 - 3 gün

Shore A sertliği :

16

E modül :

0,32 (% 100)

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 120 °C arasında

CS 325

Silikon Mastik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Güçlü yapışma ve tutunma
▶▶ Ekstra şeffaflık ve parlak beyazlık
▶▶ Yüksek elastikiyet
▶▶ Yaşlandırıcı etkilere dayanıklı
▶▶ UV ışınlarına ve ozona dayanıklı
▶▶ Hijyenik

TANIMI
İç ve dış mekan kullanımına uygun; güçlü yapışma ve
kuvvetli yalıtım özelliğiyle UV ışınları, yağmur, don gibi
yaşlandırıcı etkilere dayanıklı polisiloksan esaslı silikon.

UYGULAMA ALANLARI
Ekstra şeffaf özelliğiyle görünür noktalardaki uygulamalar için idealdir. UV ve ozon dayanımı ile dış mekan
kullanımları için önerilir. Uzun süre rengini ve şeffalığını
korur. Alüminyum, cam, doğrama, metal, fayans, PVC
ve çalışan yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında,
çatlakların ve derzlerin mastiklenmesinde, yalıtımında
ve tamirinde, yüksek mukavemete maruz kalan birleşim
derzlerinde kullanılır. Banyo, mutfak gibi birleşim yerlerinde sararma ve kararma oluşabilecek noktalarda
mükemmel yalıtım ve koruma sağlar.

SARFİYAT
1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre)

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı
çekilmelidir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.
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Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

280 ml kartuş
22,4 m
11,2 m

280 ml kartuş
11,2 m
5,6 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 ml / Kolide 25 adet (Şeffaf, beyaz)

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü kuru ve serin ortamda 18 ay’dır.

DİKKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb.
koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde
derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır.
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Yoğunluk :

0,98 - 0,99 gr/ml

Çalışma sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Kabuk bağlama süresi :

Yaklaşık 15 - 20 dk (23 °C ve
% 50 bağıl nemde)

Ara sertleşme süresi :

2 mm / gün

Shore A sertliği :

20

E modül :

0,55

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 120 °C arasında

BİTÜM MASTİK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Nemli yüzeylere uygulanabilir
▶▶ Kullanıma hazırdır
▶▶ Tiksotropiktir - Akma yapmaz
▶▶ Asbest içermez
▶▶ Korozyona ve neme karşı koruma sağlar
▶▶ Hızlı kürleşir

TANIMI
Solvent içeren plasto-elastik bitüm mastik.

UYGULAMA ALANLARI
Tuğla, beton, kurşun, çinko, seramik, yalıtım plakaları
ve belirli plastik esaslı derz, çatı, parapet, baca, havalandırma kanalları, drenaj boru sistemlerinde, araba
ve karavan imalatlarında suya karşı yalıtımda; bitüm
esaslı örtülerin ek yerlerinde; shingle çatı kaplamalarının
montajında, onarımında yapıştırma ve dolgu amaçlı
kullanılır. Ahşap tekne ve bot yalıtım malzemelerinin ek
yerlerinde de kullanılabilir.

UYGULAMA

SARFİYAT

• Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalıdır. Yüzeyin
tamamen kuru olması şart değildir, nemli yüzeye uygulanabilir.
• Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama
yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş
tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır.
Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
• Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış
sünger ile düzeltilebilir.
• Astar amaçlı kullanılmaz. Üzeri solvent esaslı boyalar
ile boyanamaz. Ekstrude polistren levhalar ile birlikte
kullanılabilir. Böyle bir durumda, ürün sadece yüzeye
uygulanarak kullanılmalıdır. Polistren levha üzerine
direkt uygulanmamalıdır.

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);
Üçgen derzlerde

Kare ve dikdörtgen derzlerde

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

Derz
boyutları
5x5 mm
5x10mm

300 ml kartuş
24 m
12 m

AMBALAJ
300 ml / Kolide 20 adet (Siyah)

38

300 ml kartuş
12 m
6m

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
• Mineral yağlar ile temas, mastiği yumuşatabilir.
• Aromatik hidrokarbon içermekte olduğundan, kapalı
mekan uygulamalarında havalandırma yapılmalıdır.
• Cilt ile teması veya sağlık açısından elverişsiz durumlarda, doktor tavsiyesine başvurulmalıdır.

Kür sistemi :

Nötr, fiziksel kuruma

Kabuk bağlama :

30 dakika (23 °C % 50 röl.nem)

Yoğunluk (ISO 1183) :

1,38 gr/ml

Kürleşme hızı :

0,5 - 1 mm /gün (23 °C % 65
röl.nem)

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Aletlerin temizliği :

Kürleşen malzeme mekanik
olarak taze malzeme terpentin,
ksilen ile
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CS 51

Poliüretan Mastik (İnşaat)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir.
▶▶ Mükemmel elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir.
▶▶ Üzeri boyanabilir.
▶▶ UV ışınlarına dayanıklı
▶▶ Tabancayla kolayca uygulanabilir.
▶▶ Akma yapmaz.
▶▶ Kuruduktan sonra kir tutmaz.
▶▶ Köpürme yapmaz.
▶▶ %25 hareket kabiliyeti.
▶▶ BS 6920’ya uygundur.

TANIMI
Tek komponentli, düşük modüllü, poliüretan mastiktir.

UYGULAMA ALANLARI
Yapılarda iç ve dış genleşme derzlerinde, prefabrik
elemanlar arasındaki yatay ve düşey genleşme dilatasyonlarında, ahşap, metal, plastik esaslı doğramalarda
kullanılır.

SARFİYAT

UYGULAMA
Derzin yanal yüzeyleri temiz, kuru, tozsuz, yağdan ve
bitümden arındrılmış olmalı, şayet mastik varsa temizlenmelidir. Mastik çekilecek derzin kenarlarına maskeleme
bandı çekilmelidir.
• Kartuşlarda: Kartuş ağzındaki zar delinir, alt kapak
çıkarılıp kanül takılır. Kanül ucu uygun açıyla kesilip
kartuş tabancaya takılır. Hava kabarcıkları oluşturmadan derz doldurulmalıdır.
• Sosis ambalajlarda: Ambalaj uygun tabancaya koyulup ön kısmı kesilir. Kanül vidalanıp malzeme hava
kabarcıkları oluşturmadan derz doldurulmalıdır. Derz
dolgusu uygulandıktan hemen sonra yüzey deterjanlı
suya batırılmış spatula yardımıyla düzeltilebilir.

Genişlik

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

Derinlik

8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Uzunluk/600 ml
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5m

3m

2m

1,3 m

1,1 m

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

600 ml / Kolide 20 adet (Gri, beyaz)
300 ml / Kolide 12 adet (Gri, beyaz)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 aydır.

DİKKAT
Cilt ile temasından sakının. Çalışma bittikten sonra veya
aralarında ellerinizi yıkayın. Uygun koruyucu eldiven
giyin. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp
doktora başvurun. Ürünü solumayın.
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Yoğunluk:

1,2 - 1,25 g/ml

Uygulama sıcaklığı:

5 °C ile 40 °C arasında

Kürleşme hızı:

2,5 mm/24 saat

Kabuk bağlama süresi:

Yaklaşık 60 dak (23 °C ve %
50 bağıl nem)

Shore A Sertliği:

35 - 40

E 100 Modülü:

0,35 - 0,4 MPa (ISO8339)

Boyalar ile uygunluk:

Evet (boya çeşitliliği dikkate
alınarak once test edilmeli)

CS 60

Ultra Poliüretan Mastik ve
Yapıştırıcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Nemli ve kuru, her türlü yüzeye mükemmel yapışabilme
▶▶ Yüksek kimyasal dayanım, yüzme havuzu derzlerinde
kullanabilme
▶▶ Yaşlanmaya ve dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Sürekli elastik, üzeri boyanabilir
▶▶ Su geçirimsiz
▶▶ Su altındaki uygulamalarda kullanabilme
▶▶ Mükemmel ısı dayanımı, >+60°C üzeri uygulamalarda bile kullanıma uygun
▶▶ - 40°C’de bile elastikliğini korur

TANIMI
Ceresit CS 60 tek komponentli, sürekli elastikiyete sahip,
düşük modüllü, poliüretan yapıştırıcı ve derz dolgusudur.

UYGULAMA ALANLARI
Düşey dilatasyon ve genleşme derzlerinde, çatı derelerinde, prefabrik panellerde, tuğla işlerinde, metal doğrama birleşimlerinde, alüminyum pencere ve panellerde,
cam, ayna, granit ve mermer uygulamalarında derz
dolgusu ve yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

SARFİYAT

UYGULAMA
Uygulamanın yapılacağı alan düzgün, temiz ve her türlü
hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve
boya basınçlı hava veya kum ile temizlenmelidir.
Yüksek yağ emmiş yüzeyler tamamen yenilenmeli tamir
edilmelidir. Uygulama yüzeyi beton ise, min. C25 sınıfı,
bağıl ortam nemi %85’in altında, ortam sıcaklığı
+5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
Yüzey hazırlığı yapılmış ve astarlanmış derzler, minimum derz derinliğinin 10 mm olmasına dikkat edilerek
(min. derz genişlik/derinlik oranı: 2/1), polietilen fitil,
polistren levha vb. uygun dolgu malzemeleriyle birleşim
yerlerinde boşluk oluşturmayacak şekilde doldurulmalıdır. Ürün, nihai kürünü tamamlanmadan kimyasallara
maruz bırakılmamalıdır.

Genişlik

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

Derinlik

8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Uzunluk/600 ml

5m

3m

2m

AMBALAJ
600 ml / Kolide 24 adet (Gri, beyaz)

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 aydır.
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1,3 m

1,1 m

DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

+5°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır. İyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalı, ateşten uzak tutulmalıldır.
Kapalı alanlarda uygulama esnasında mutlaka maske
kullanılmalıdır. Farklı çevre koşullarının ilk ve son kürleşme üzerinde etkili olacağını göz önünde bulundurun.
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Ciltle teması halinde
bol suyla yıkayın. Göz ile temasında doktora başvurun.
Kullanım sonrasında araç gereçleri solventle temizleyin.
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Yoğunluk :

1,20 - 1,25 gr/cm3

Kürleşme hızı :

2 mm / 24 saat

Sıcaklık dayanımı :

-40 °C ile 70 °C

Uygulama sıcaklığı:

5 °C - 40 °C

Kabuk bağlama:

30 - 60 dak (23 °C ve
% 50 bağıl nem)

Shore A sertliği :

25 - 30

Poliüretan Köpükler

CS 330

PU KÖPÜK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Bir çok yapı malzemesine yapışır (Polietilen, poliproplen, silikon ve PTFE hariç).
▶▶ Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine
harç sürülebilir ve boyanabilir.
▶▶ Her türlü hava şartına ve buhara dayanıklıdır.
▶▶ Isı yalıtım özelliği ile ısı kaybını önler.

TANIMI
Çevre açısından tehlike yaratmayan itici gazlar ve poliüretan prepolimer içeren tek komponentli nemle kürleşen
poliüretan köpük.

UYGULAMA ALANLARI
Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde, elektrik
tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının yalıtımında,
büyük çatlak ve boşlukların doldurulmasında kullanılır.
Yapıştırma, dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

DEPOLAMA

Uygulama yapılacak yüzey kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Bulaşmaması istenen yüzeyler Metylan
Maskeleme Bandı ile kapatılmalıdır. Hemen uygulama
öncesinde yüzeyin nemlendirilmesi daha hızlı kürleşme
sağlayacaktır.
Yüzey nemlendirildikten sonra tüp 20-30 kez kuvvetlice çalkalanır. Dozaj tetiği tüpe takılır ancak çok fazla
sıkıştırılmamalıdır. Tüp ters çevrilerek köpük boşluklara
uygulanır. Düşey yüzeylerde aşağıdan yukarıya doğru
uygulanmalıdır.
Köpüğün kürleşme esnasında büyüyeceği gözönüne alınarak fazla malzeme sıkılmamasına dikkat edilmelidir.
Çünkü bu hem etrafa bulaşacak, hem de malzemenin
geç kürleşmesine neden olacaktır. Bulaşan köpük hemen
Sista PU Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir. Köpük
sertleştikten sonra temizlemek ancak mekanik yolla
mümkündür. Takip eden kullanımlarda ventil ve kanül,
kurumuş köpükten arındırılmalıdır.

Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 15 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen,
Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır.
R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda ve
yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kansero-

AMBALAJ
500 ml aerosol tüp
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

jenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53 Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. İzosiyanat ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve
50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım
sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev
üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologları, Tris (2-kloroisopropil) fosfat içerir.

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Yoğunluk

: 22 ± 3 g/l

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Kabuk bağlama

: Yaklaşık 10 dakika

Kesme mukavemeti

: 5 N/cm2 (DIN 53427)

S›k›ﬂt›rma mukavemeti : 4 N/cm2 (DIN 53420)
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Kesilebilme süresi

: 15-25 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,03 W/mK

Yangın sınıfı
(DIN 4102)

: B3

CS 360

PU KÖPÜK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Bir çok yapı malzemesine yapışır (Polietilen, poliproplen, silikon ve PTFE hariç).
▶▶ Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine
harç sürülebilir ve boyanabilir.
▶▶ Her türlü hava şartına ve buhara dayanıklıdır.
▶▶ Isı yalıtım özelliği ile ısı kaybını önler.

TANIMI
Çevre açısından tehlike yaratmayan itici gazlar ve poliüretan prepolimer içeren tek komponentli nemle kürleşen
poliüretan köpük.

UYGULAMA ALANLARI
Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde, elektrik
tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının yalıtımında,
büyük çatlak ve boşlukların doldurulmasında kullanılır.
Yapıştırma, dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

AMBALAJ

Uygulama yapılacak yüzey kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Bulaşmaması istenen yüzeyler Metylan
Maskeleme Bandı ile kapatılmalıdır. Hemen uygulama
öncesinde yüzeyin nemlendirilmesi daha hızlı kürleşme
sağlayacaktır.
Yüzey nemlendirildikten sonra tüp 20-30 kez kuvvetlice çalkalanır. Dozaj tetiği tüpe takılır ancak çok fazla
sıkıştırılmamalıdır. Tüp ters çevrilerek köpük boşluklara
uygulanır. Düşey yüzeylerde aşağıdan yukarıya doğru
uygulanmalıdır.
Köpüğün kürleşme esnasında büyüyeceği gözönüne alınarak fazla malzeme sıkılmamasına dikkat edilmelidir.
Çünkü bu hem etrafa bulaşacak, hem de malzemenin
geç kürleşmesine neden olacaktır. Bulaşan köpük hemen
Sista PU Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir. Köpük
sertleştikten sonra temizlemek ancak mekanik yolla
mümkündür. Takip eden kullanımlarda ventil ve kanül,
kurumuş köpükten arındırılmalıdır.

750 ml aerosol tüp

DEPOLAMA
Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 15 aydır.
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile
kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen, Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü
zayıftır. R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda
ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53 Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. İzosiyanat ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve
50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım
sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev
üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologları, Tris (2-kloroisopropil) fosfat içerir.

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Yoğunluk

: 22 ± 3 g/l

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Kabuk bağlama

: Yaklaşık 10 dakika

Kesme mukavemeti

: 5 N/cm2 (DIN 53427)

S›k›ﬂt›rma mukavemeti : 4 N/cm2 (DIN 53420)
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Kesilebilme süresi

: 15-25 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,03 W/mK

Yangın sınıfı
(DIN 4102)

: B3

POLİÜRETAN KÖPÜK
UNIVERSAL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Sızdırmaz - yalıtır - doldurur - yapıştırır
▶▶ Yüksek verim
▶▶ Üstün yapışma performansı
▶▶ Yüksek termal ve akustik yalıtım
▶▶ Büzülmez - hacim kaybetmez
▶▶ Tam verimli çalışma için yüksek köpük çıkışı.
▶▶ Yüksek boyutsal kararlılık : Büzülme ve kürleşme sonrası
şişme yapmayan homojen yapı.
▶▶ Güçlü ve esnek kürleşmiş dolgu.
▶▶ Ahşap, beton, taş, metal gibi birçok yapı malzemesine
mükemmel yapışma (astarlama veya zımparalama
gerekebilir).
▶▶ Sertleşmiş köpük kesilebilir, zımparalanabilir, sıvanabilir ve boyanabilir.
▶▶ Düşük kürleşme basıncı ile pratik uygulama.
▶▶ Doğru dozajlama ile minimum malzeme israfı.

TANIMI
Tek komponentli, nemle kürleşen, kendiliğinden genleşen,
mükemmel açık-kapalı hücre dengesine sahip, yarı-sert,
yüksek mekanik mukavemetli üstün kaliteli poliüretan
köpük. Beraberindeki uygulama pipeti kolay ve pratik
kullanım sağlar.

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında.
Boşlukların, deliklerin, derzlerin ve büyük çatlakların doldurulmasında. Elektrik tesisatlarının ve tesisat borularının
çevresinin doldurulmasında. Çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve
yalıtımında. Duvar panellerinin yalıtımında, kiremitlerin
yapıştırılmasında. Isı ve ses geçirmez perde oluşturmada.

yapılan derz ve boşluk dolgusunda köpüğü kalınlığı 3-4
cm’yi aşmayacak ince şerit katmanları olarak uygulayın
ve her katman arasını hafifçe nemlendirin. 1) Uygulamadan önce tüpü kuvvetlice çalkalayın (15-20 kez).
2) Köpük pipetini valfe vidalayın. 3) Köpüğün çıkış miktarı tetiğe basılarak ayarlanabilir. Sıkılan köpük genleşeceğinden, dolgu yapılan boşluk hacminin %50’si doldurulmalıdır. Uygulamaya ara verildiğinde nemlendirilmiş
pipeti valve takın. İstenmeyen yerlere bulaşan köpüğü
sertleşmeden önce PU Köpük Temizleyici ile temizleyin.
Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yöntemlerle çıkarılabilir. Pipet ile uygulama yaparken tüpü her zaman ters
çevirerek kullanın.

UYGULAMA

AMBALAJ

Uygulama yüzeyi; sağlam, temiz ve yapışmayı önleyici
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tam ve düzgün
köpük kürleşmesi için; mineral ve gözenekli yüzeyleri
(tuğla, beton, kireç taşı) su spreyleyerek nemlendirin.
Yüzey nemli olabilir, fakat donmuş veya buzlu olmamalıdır. Bitişik alanları folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda

750 ml aerosol tüp

UYGULAMA ALANLARI

DEPOLAMA
Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
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şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 15 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen,
Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır.
R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda ve
yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53 Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. İzosiyanat ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve
50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım
sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev
üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologları, Tris (2-kloroisopropil) fosfat içerir.

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Yoğunluk

: 22 ± 3 g/l

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Kabuk bağlama

: Yaklaşık 10 dakika

Kesme mukavemeti

: 5 N/cm2 (DIN 53427)

S›k›ﬂt›rma mukavemeti : 4 N/cm2 (DIN 53420)
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Kesilebilme süresi

: 15-25 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,04 W/mK

Yangın sınıfı
(DIN 4102)

: B3

TABANCALI
POLİÜRETAN KÖPÜK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Sızdırmaz - yalıtır - doldurur - yapıştırır
▶▶ Yüksek verim
▶▶ Üstün yapışma performansı
▶▶ Yüksek termal ve akustik yalıtım
▶▶ Büzülmez - hacim kaybetmez
▶▶ Üstün çalışma verimliliği. Yüksek boyutsal kararlılık.
▶▶ Güçlü ve esnek kürleşmiş dolgu.
▶▶ Ahşap, beton, taş, metal gibi birçok yapı malzemesine
mükemmel yapışma (astarlama veya zımparalama
gerekebilir).
▶▶ Sertleşmiş köpük kesilebilir, zımparalanabilir, sıvanabilir ve boyanabilir
▶▶ Düşük kürleşme basıncı ve uygulama sonrası genleşme
özelliği ile pratik ve hatasız dozajlama.

TANIMI
Tek komponentli, nemle kürleşen, kendiliğinden genleşen, mükemmel açık-kapalı hücre dengesine sahip,
yarı-sert, yüksek mekanik mukavemetli üstün kaliteli poliüretan köpük. Özel köpük tabancası ile kullanımı kolay
ve pratiktir.

tüpü kuvvetlice çalkalayın (15-20 kez). 2) Tüpün plastik
kapağını çıkarın ve tüpü tabanca üzerine sıkıca vidalayın. 3) Köpüğün çıkış miktarı tabanca tetiğine basarak
ayarlanabilir. Aşırı akış ve taşmaları önlemek için
köpük dikkatli uygulanmalıdır. Uygulama sırasında tüpü
düzenli olarak çalkalayın. İçerisindeki köpük tamamen
tüketilmeden tüpün sökülmesi önerilmemektedir. Yeni
tüpü yerleştirmeden önce kuvvetlice çalkalayın. Boş tüpü
tabancadan sökünce, tabanca içinde hava kalmadığına
emin olarak yeni tüpü hemen yerleştirin. Uygulamaya
devam etmeyecekseniz, tabanca içerisindeki köpüğü
PU Köpük Temizleyici ile temizleyin. İstenmeyen yerlere
bulaşan köpüğü sertleşmeden önce PU Köpük Temizleyici
ile temizleyin. Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yöntemlerle çıkarılabilir. Tabanca ile uygulama yaparken
tüpü her zaman ters çevirerek kullanın.

UYGULAMA ALANLARI
Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında.
Boşlukların, deliklerin, derzlerin ve büyük çatlakların doldurulmasında. Elektrik tesisatlarının ve tesisat borularının
çevresinin doldurulmasında. Çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve
yalıtımında. Duvar panellerinin yalıtımında, kiremitlerin
yapıştırılmasında. Isı ve ses geçirmez perde oluşturmada.

UYGULAMA
Uygulama yüzeyi; sağlam, temiz ve yapışmayı önleyici
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tam ve düzgün köpük
kürleşmesi için; mineral ve gözenekli yüzeyleri (tuğla,
beton, kireç taşı) su spreyleyerek nemlendirin. Yüzey
nemli olabilir, fakat donmuş veya buzlu olmamalıdır.
Bitişik alanları folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda yapılan
derz ve boşluk dolgusunda köpüğü kalınlığı 3-4 cm’yi
aşmayacak ince şerit katmanları olarak uygulayın ve her
katman arasını hafifçe nemlendirin. 1) Uygulamadan önce

AMBALAJ
750 ml aerosol tüp
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DEPOLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 15 aydır.

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Yoğunluk

: Yaklaşık 20 g/l

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Kabuk bağlama

: Yaklaşık 10 dakika

Kesme mukavemeti

: 5 N/cm2 (DIN 53427)

S›k›ﬂt›rma mukavemeti : 4 N/cm2 (DIN 53420)

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile
kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen, Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü
zayıftır. R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda
ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt ile
temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı: Uzun
süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir. S2 Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23 Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının. S29/56
Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını
tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven,
koruyucu gözlük/maske kullanın. S45 Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun
(mümkünse etiketi gösterin). S46 Yutulması halinde hemen
bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. İzosiyanat
ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı
tüp: Güneş ışığına ve 50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz
bırakmayın. Kullanım sonrası dahi boş tüpleri delmeyin,
yakmayın. Açık alev üzerine ya da herhangi başka bir
yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek
kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve homologları, Tris (2-kloroisopropil)
fosfat içerir.
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Kesilebilme süresi

: 15-25 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,035 W/mK

Yangın sınıfı
(DIN 4102)

: B3

POLİÜRETAN KÖPÜK
MEGAFOAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Sızdırmaz - yalıtır - doldurur
▶▶ Ekonomık - ayarlanabılır dozaj
▶▶ Üstün yapışma performansı
▶▶ Yüksek termal ve akustık yalıtım
▶▶ Neme ve yaşlanmaya karşı dayanıklı
▶▶ Standart pipetli köpükler ile karşılaştırıldığında %35
daha fazla kürleşmiş köpük hacmi sayesinde çok yüksek verim ile çalışma imkanı.
▶▶ Boşluk doldurma şampiyonu.
▶▶ Mükemmel yalıtım özellikleri.
▶▶ Büzülme ve kürleşme sonrası şişme yapmayan homojen
yapı.
▶▶ Ahşap, beton, taş, metal gibi birçok yapı malzemesine
mükemmel yapışma (astarlama veya zımparalama
gerekebilir).
▶▶ Sertleşmiş köpük kesilebilir, zımparalanabilir, sıvanabilir ve boyanabilir.
▶▶ Köpük formülasyonu tabancalı köpüklere benzer - ekonomik dozaj, tam dolum, düşük kürleşme basıncı ile
uygulama kolaylığı.
köpük kürleşmesi için; mineral ve gözenekli yüzeyleri
(tuğla, beton, kireç taşı) su spreyleyerek nemlendirin.
Yüzey nemli olabilir, fakat donmuş veya buzlu olmamalıdır. Bitişik alanları folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda
yapılan derz ve boşluk dolgusunda köpüğü kalınlığı
3-4 cm’yi aşmayacak ince şerit katmanları olarak uygulayın ve her katman arasını hafifçe nemlendirin. 1) Uygulamadan önce tüpü kuvvetlice çalkalayın (15-20 kez). 2)
Köpük pipetini valfe vidalayın. 3) Köpüğün çıkış miktarı
tetiğe basarak ayarlanabilir. Sıkılan köpük genleşeceğinden, dolgu yapılan boşluk hacminin %50’si doldurulmalıdır. Uygulamaya ara verildiğinde nemlendirilmiş
pipeti valve takın. İstenmeyen yerlere bulaşan köpüğü
sertleşmeden önce PU Köpük Temizleyici ile temizleyin.
Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yöntemlerle çıkarılabilir. Pipet ile uygulama yaparken tüpü her zaman ters
çevirerek kullanın.

TANIMI
Tek komponentli, nemle kürleşen, kendiliğinden genleşen,
mükemmel açık-kapalı hücre dengesine sahip, yarı-sert,
yüksek mekanik mukavemetli üstün kaliteli poliüretan
köpük. Standart pipetli köpüklere göre +35% daha fazla
köpük hacmi üretir. Beraberindeki uygulama pipeti kolay
ve pratik kullanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekan kapı ve pencere kasalarının yalıtımında.
Boşlukların, deliklerin, derzlerin ve büyük çatlakların doldurulmasında. Elektrik tesisatlarının ve tesisat borularının
çevresinin doldurulmasında. Çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve
yalıtımında. Duvar panellerinin yalıtımında, kiremitlerin
yapıştırılmasında. Isı ve ses geçirmez perde oluşturmada.

UYGULAMA

AMBALAJ

Uygulama yüzeyi; sağlam, temiz ve yapışmayı önleyici
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tam ve düzgün

850 ml aerosol tüp
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DEPOLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
: +5 °C ile +30 °C arasında.
Teneke sıcaklığı 		 Teneke tercihen en az 12 saat oda
sıcaklığında depolanmalıdır

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 12 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen,
Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır.
R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda ve
yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S23 Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45 Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde
kullanın. S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel
atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. İzosiyanat
ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı
tüp: Güneş ışığına ve 50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz
bırakmayın. Kullanım sonrası dahi boş tüpleri delmeyin,
yakmayın. Açık alev üzerine ya da herhangi başka bir
yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek
kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve homologları, Tris(2-kloroisopropil)
fosfat içerir.

Yoğunluk
HENK-PU-10.3

: Yak. 21 kg/m3

Yapışmazlık süresi
TM 1014:2013

: 6 – 10 dak

Kesme süresi
TM 1005:2013

: 35 – 50 dak

Kürleşme basıncı
TM 1009:2013

: max 3 kPa

Köpüğün şişmesi
HENK-PU-14.1

: max 100 %

Boyutsal kararlılık
TM 1004:2013

: +/- 5 %

Maksimum derz genişliği : 4 cm
TM 1006:2013		 Test koşulları +5 °C
Kesme mukavemeti
TM 1012:2013

: ca 50 kPa

Basınç mukavemeti 10% : n.a.
TM 1011:2013
Yangın sınıfı
EN 13501

: F		

Su emicilik 24s
EN 1609

: max 1 %

Su emicilik 28 gün
EN 12087

: max 10 %

Ses sönümleme
EN ISO 10140

: 60 dB

Kürleşmiş köpüğün
sıcaklık dayanımı
Kürleşmiş köpüğün
ısı iletkenliği
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: -40 °C…+90 °C, kısa süreliğine
+120 °C’ye çıkabilir
0,037…0,40 W/Mk

POLİÜRETAN KÖPÜK
TABANCASI
TANIMI
Sista Tabancalı PU Köpük ile kullanmaya uygun, metal
köpük tabancas›.

TABANCA TEMİZLİĞİ
PU köpük tüpü tabancadan sökülür, Sista PU Köpük
Temizleyici tabancaya vidalan›r, temizleyicinin eritti€i
art›klar tabanca yard›m›yla bir kaba püskürtülür (kab›n
temizleyicinin etkisine dayan›p dayanmayaca€› önceden tespit edilmelidir), tabancadan art›k ç›kmamaya
baﬂlad›€› anda temizlik iﬂlemi bitmiﬂtir, tüp sökülüp
serin ve havadar bir yere b›rak›l›r.

DİKKAT
Her kullan›mdan sonra Sista Köpük Temizleyicisi ile
temizlenmelidir.
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Colors

3275C

C91, M0,
Y51, K0

PMS+

WHITE

POLİÜRETAN KÖPÜK
TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Taze PU köpük kalıntılarını temizler
▶▶ PU köpük tabancalarını temizler
▶▶ Hızlı kuruma
▶▶ Üstün temizleme güçü
▶▶ Kürleşmemiş PU Köpük lekeleri ve kalıntılarının hızlı ve
etkili temizliğinde

TANIMI
Taze PU Köpük lekeleri ve diğer yapıştırıcı ve boyaları
pürüzsüz yüzeylerden temizlemede kullanılan tek komponentli, solvent bazlı, yüksek kaliteli temizleyici. Özel
köpük tabancası veya üzerindeki sprey başlığı sayesinde
kolay kullanım sağlar.

UYGULAMA
Taze PU Köpük lekesi temizliği : Sprey başlığını valf üzerine yerleştirin ve lekelerin üzerine ürünü sıkın. Solventin
reaksiyona geçmesi için bir müddet bekleyin ve kuru bir
kumaş ile yüzeyi iyice temizleyin.
PU köpük tabancası temizliği : Tabancanın içini temizlemek için tüpü tabanca valfine vidalayın, kürleşmiş köpük
kalıntısını mekanik yolla temizleyin ve tabancadan temiz
sıvı akana kadar temizleyiciyi püskürtün. Valfin tabancada sabitlendiği yerleri temizleyin. Aşağıdaki durumlarda mutlaka tabanca temizliği gereklidir :
- Tabanca ile çalışırken problem yaşanıyorsa,
- Tabanca 1 aydan uzun süredir kullanılmıyorsa,
- Uygulama bittiğinde.
Ayrıca, 2 - 3 aylık kullanımdan sonra tabancanın periyodik olarak temizlenmesi önemle tavsiye edilir. Bu temizlik; tabancanın ömrünü uzatır ve problemsiz uygulama
sağlar. Temizlik bittikten sonra; tüpü çıkarıp serin ve iyi
havalandırılmış bir yerde depolayın. Kürleşmemiş taze
köpük lekelerini PU Köpük Temizleyici ile temizleyin. Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yöntemlerle çıkarılabilir.
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AMBALAJ
500 ml aerosol tüp

DEPOLAMA
Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün
için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden
itibaren 24 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen,
Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır.
R12 Çok kolay alevlenir. R36 Gözleri tahriş eder. R66
Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23 Buhar solumayın. S24/25 Göz ve
cilt ile temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S46 Yutulması
halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi
gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve 50 °C’yi aşan sıcaklıklara
maruz bırakmayın. Kullanım sonrası dahi boş tüpleri
delmeyin, yakmayın. Açık alev üzerine ya da herhangi
başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev
alabilecek kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin.
Çocukların ulaşabileceği yerledern uzak tutun.
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CT 84

Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Köpüğü
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Ekonomiktir. Bir ürün 10 m2 levha yapıştırır.
▶▶ Kolay ve hızla uygulanır. Ürün anında tutunma sağlar
ve 20 dakika içerisinde sertleşir.
▶▶ Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra levha dübellenebilir ve sıvanabilir.
▶▶ 10 m cephe yüksekliğine kadar dübelsiz uygulanabilir.
▶▶ Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yüksek
performanslı uygulama imkanı sağlar.
▶▶ Yüksek köpük stabilitesi sayesinde; kürleşmesini
tamamlayan ürün, şişme ya da büzülme yapmaz
(boyut kararsızlığı < 1 mm/m).
▶▶ Çok güçlü yapıştırma özelliğine sahiptir. XPS, EPS
ve PU levhaları yapıların beton, tuğla, gaz beton,
ısı blok,çelik vb. yapı elemanlarına yapıştırır (Betona
yapışma gücü ≥0,3 MPa).
▶▶ Yüksek ısı yalıtım özelliği gösterir (λ= 0,035 W/mK).
▶▶ Su yalıtımı sağlayan katkılar içerir (Su emmesi<%1).
▶▶ Çevre dostudur; polyol türevleri, izosiyanat, katalizör
ve CFC içermeyen itici gaz içerir.

TANIMI

UYGULAMA

Havanın nemi ile kürleşen, tek komponentli, sınırlı genleşen, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan poliüretan köpük.

Yüzey Hazırlığı:Yapıştırma yapılacak yapının sağlam
olmadığı düşünülen eski yüzeyleri (sıva vb.) kazınmalı
ve yüzey Ceresit tamir harçları ile düzeltilmelidir.
Yüzeyde varsa yağ, kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı
yıkayıcı ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça ile eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun
temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar olmamalıdır.
Ceresit CT 84 ters olarak birkaç saniye boyunca kuvvetlice (20-30 kez) çalkalanır. Valf üzerindeki kapak
çıkarılıp Henkel Köpük Tabancası çevirilerek CT 84
kutusu sabitlenir.
Ceresit CT 84, tabancanın tetiğine basılarak ve levha ile
tabanca ucu birbirine dik olacak şekilde uygun bir uzaklıktan uygulanır. Köpük, levhayı çerçeveleyecek şekilde
uygulanır (kenarlardan 2 cm uzaklıkta). Ayrıca, bir sıra
köpük de levhanın uzun kenarı ortasından başlayacak,
alt ve üst kenarlara paralel olacak şekilde sıkılır. Ceresit
CT 84, temel ısı yalıtımı uygulamalarında levhanın kısa
kenarından başlayarak birbirine paralel beş hat boyunca
sıkılır (kenarlardan 2 cm uzaklıkta).

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 84, yapıların ısı yalıtımında kullanılan
polistren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı
söve vb. yapı elemanlarının iç ve dış cephelere yapıştırılmasında, temelde perde duvar üzeri su yalıtımı
uygulamalarında su yalıtım örtülerinin üzerine polistren
levha yapıştırılmasında, minimum köpük genleşmesinin
istenildiği uygulamalarda kullanılır.Yapılarda yapı elemanlarının aralarındaki boşlukları, açıklıkları, büyük
çatlakları, kapı ve pencere doğrama yuvalarını doldurur,
izole eder ve korur. Ceresit CT 84, sıkıştırılmış yanıcı gaz
içerir; +50 °C üzeri sıcaktan, ısı kaynaklarından ve açık
alevden uzak tutulmalıdır. Uygulama yüzeyleri: Çimento
esaslı sıvalı, beton, gazbeton, tuğla, bitüm esaslı, boyalı,
çelik, alçı esaslı levha, ahşap, cam, seramik karo, PVC
ve OSB yüzeyler üzerine yüksek performansla yapışır.
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Ürünün levhaya sıkılmasının hemen akabinde levha
duvara yapıştırılır. Üzerine bastırılarak ve sağa sola
hareket ettirilerek levhanın yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır. Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar
mastar ile hizalanmalı, taşan köpük, spatula veya mala
ile temizlenmelidir. Gerekirse, yüzeye yapışmış levha
20 dakika içinde düzeltilebilir. Mastarla levha arasında
boşluk kalan durumlarda; tabanca ucunun girebileceği
kadar bir delik ile levha altına köpük sıkılarak levha
teraziye alınabilir.
Uygulama ortamındaki yüksek bağıl nem oranı Ceresit
CT 84’ün kürlenmesini hızlandırabilir.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Güçlü rüzgâr ve yağmur var ise iskelede koruyucu
örtü kullanılmalıdır. Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe
uygulamalarında bina köşelerine dikkat edilmelidir.
Uygulamanın ardından tabanca, Sista PU Köpük Temizleyiciye takılarak tetiğe basılmak suretiyle temizlenmelidir. Sertleşmiş köpük artıkları sadece mekanik olarak
temizlenebilir.
Yalıtım levhasının altındaki boşlukları doldurmak için;
yalıtım ve kaplama sistemi yüzeyden yalıtım levhasının
altına kadar tabanca ucu girebilecek şekilde düzgünce
oyulur, levha altı ile deliği dolduracak şekilde sıkılır.
Yüzeyden taşan fazla köpük temizlenir ve kuruduktan
sonra üzeri boyanır.

lanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen,
Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır.
R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda ve
yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53 Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. İzosiyanat ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve
50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım
sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev
üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologları, Tris (2-kloroisopropil) fosfat içerir.

VERİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı yalıtım levhalarının (EPS/XPS);
- Dış cepheye yapıştırılması 1 adet tüp 10 m2 uygulama
alanı.
- Temel su yalıtımı üzerine yapıştırılması 1 adet tüp 14 m2
uygulama alanı.

AMBALAJ
850 ml aerosol tüp

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Uygulama sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +5 °C ile +30 °C arasında

Kesilebilme süresi

: 10 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,035 W/mK

Yapışma Mukavemeti : ≥ 0.3 MPa (beton yüzey)
		 ≥ 0.1 MPa (EPS/XPS yüzey)

DEPOLAMA
Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün için
raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden itibaren
12 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kap-
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CT 115
PU Örgü Yapıştırıcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Daha fazla verim sağlar. (Geleneksel çimento esaslı
yapıştırıcılara göre)
▶▶ Su, elektrik ve karışım gerektirmez. Su ve enerjiden
tasarruf sağlar.
▶▶ Ekonomiktir; nakliyeden ve depolamadan tasarruf
sağlar.
▶▶ Kolay ve hızla uygulanır, işçilik ve süreden tasarruf
sağlar.
▶▶ Anında tutunma sağlar ve 20 dakika içerisinde sertleşir.
▶▶ Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra örgü duvarlar
sıvanabilir.
▶▶ Yüksek ısı yalıtım özelliği gösterir (λ= 0,035 W/mK).
Duvarlarda ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
▶▶ Çevre dostudur; polyol türevleri, izosiyanat, katalizör
ve CFC içermeyen itici gaz içerir.

TANIMI
Poliüretan yapıştırıcı köpük. Havanın nemi ile sertleşir,
tek komponentlidir.

Ceresit CT 115, tabancanın tetiğine basılarak ve uygulama yüzeyi ile tabanca ucu birbirine dik olacak şekilde
uygun bir uzaklıktan uygulanır. Yapıştırıcı, örgü yüzeyine
ve bloğun yan yapışma yüzeyine uygulanır. (Resim 2-3)
Yapışma yüzeyinin tamamına yakını yapıştırıcı ile
ıslanmalıdır (min. %70). Yapıştırıcı, kenarlardan min.
3 cm mesafe kalacak şekilde blok kalınlığına göre birkaç
paralel sırada uygulanmalıdır (blok kalınlığı <10 cm ise
1 sıra, <20 cm ise 2 sıra, <30 cm ise 3 sıra uygulanmalıdır). (Resim 4-5) Yapıştırıcı sıkılmasının hemen akabinde, blok yapıştırılır. Tam sabitleme için yapıştırılan
blok tokmaklanmalı ve teraziye alınmalıdır. (Resim 6)
Örgü tamamlandıktan sonra; duvar sıva, boya, vb. ile
kaplanmalıdır. Örgü duvar uygulamalarında ilk sıra
blok yapıştırılması geleneksel harçlar ile yapılmalıdır.
Uygulamanın ardından tabanca; Sista PU Köpük
Temizleyici’ye takılarak tetiğe basılmak suretiyle temizlenmelidir.

UYGULAMA ALANLARI
• İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, cüruf briketi, blok bims, alçı blok gibi blok yapı elemanlarının
örülmesinde; doğaltaş, parke taşı, döşeme taşı, dam
taşı gibi kaplama malzemelerinin yatay yüzeylere
yapıştırılmasında kullanılır. Taşıyıcı yapı elemanlarının
yapıştırılmasında kullanılmaz.
• EP 1 623 078 B1 numaralı Avrupa Patenti’ne göre,
Ceresit CT 115 PU Örgü Yapıştırıcısı boşluklu blok yapı
elemanlarının yapıştırılmasında kullanılamaz.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Yapıştırma yapılacak yüzey ve bloklar sağlam olmalı; yağ, kir ve toz gibi ayırıcı katman
oluşturacak kalıntılardan temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz
veya kar olmamalıdır. Ceresit CT 115 ters olarak birkaç saniye boyunca kuvvetlice (20-30 kez) çalkalanır.
Valf üzerindeki kapak çıkarılır ve Henkel Köpük Tabancası çevirilerek CT 115 kutusu sabitlenir. (Resim 1)
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VERİM

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Uygulama zamanında %50’ye kadar tasarruf sağlar.
Verim: 12 m2 ye kadar - geleneksel çimento esaslı
yapıştırıcılara göre daha fazla verim.
(60x25 cm ebatlarında 10 cm ve 20 cm kalınlığında
gaz beton bloklarla yapılan testlerde hesaplanan ortalama duvar örme verimidir. 10 cm kalınlığında 16 m2,
20 cm kalınlığında 8 m2 verim sağlanmıştır. Verilen
sarfiyat değerleri teorik hesaplamalara dayanmaktadır, bu değerler uygulama şartları ve yapıştırılan blok
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir).

Kimyasal yapı

: Poliüretan

Uygulama sıcaklığı
Çalısma sıcaklığı

: +0 °C ile +35 °C arasında

Uygulama sıcaklığı
Teneke sıcaklığı

: +0 °C ile +50 °C arasında

Kesilebilme süresi

: 10 dakika

Isıl iletkenlik (λ)

: 0,035 W/mK

Yapışma Mukavemeti : ≥ 0.3 MPa (beton yüzey)
		 ≥ 0.1 MPa (EPS/XPS yüzey)

AMBALAJ

• 0 °C ile +35 °C arasında kullanılabilir.
• Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yüksek
performanslı uygulama imkanı sağlar.
• Yüksek köpük stabilitesi sayesinde, kürleşmesini
tamamlayan ürün şişme ya da büzülme yapmaz.
• Gaz beton duvar bloğu ve blok yapı elemanlarına çok
güçlü yapışma özelliğine sahiptir.
• EN 13501-1 Yangın Dayanımı, EN 1052-3 Kesme
Mukavemeti ve taşıyıcı olmayan iç duvarlarda
ETAG 003 standartlarına göre (Ceresit CT 115 kullanılarak gaz beton duvar blokları ile örülmüş duvar)
TSE, Almanya ve Avusturya’da akredite laboratuarlarda test edilmiştir.
• EN 1052-2 standardına uygun olarak yapılmış laboratuvar testlerinin sonucunda geleneksel çimento esaslı
gaz beton yapıştırıcılarına göre esnek yapıştırma sağladığı kanıtlanmıştır.

850 ml aerosol tüp

DEPOLAMA
Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün
yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış
şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile
+25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün için
raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden itibaren
12 aydır.

DİKKAT
Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım
kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile
kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen, Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü
zayıftır. R12 Çok kolay alevlenir. R20/22 Solunduğunda
ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri,
solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt
ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı:
Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R53 Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından
sakının. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. İzosiyanat ihtiva etmektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve
50 °C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım
sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev
üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologları, Tris (2-kloroisopropil) fosfat içerir.
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Kuvvetli Yapıştırıcılar

Fix PU 450 POLİÜRETAN
AHŞAP YAPIŞTIRICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Su geçirmez. 4 sertifikalı ürün (DIN-EN 204 D4)
▶▶ Deniz suyu geçirmez (Uygulamadan 24 saat sonra)
▶▶ Hızlı kürleşir, pres süresi 15-20 dakikadır
▶▶ Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma
yapmaz
▶▶ Köpüğümsü yapısından dolayı doldurma amaçlı
kullanılabilir
▶▶ Tek komponentli, solventsiz yapıştırıcıdır
▶▶ Kimyasallara dayanıklıdır
▶▶ Tiksotropiktir

TANIMI
Şeffaf, tek komponentli, çok hızlı kürleşen, kullanıma
hazır, iç ve dış mekanlarda kullanıma elverişli poliüretan
yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
• Ahşap pencere ve kapı imalatı
• Ahşap konstrüksiyon imalatı
• Ahşap mobilya ve mutfak imalatı
• Ahşap kaplama imalat ve montajı
• Tekne imalatı
• Beton, metal, plastik, PU, kauçuk yapıştırma işleri
• Boşluk doldurma

SARFİYAT
180 - 220 gr/m2

AMBALAJ
310 ml - 355 gr / Kolide 12 adet

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan ve tozdan
arındırılmış olmalıdır. Yapıştırıcının bir spatula veya
dişli metal tarak ile yüzeye yayılması önerilir. Yapıştırmak istenilen materyallere yapıştırıcı ince bir tabaka
halinde sürülür ve 15-20 dakika preslenir.
• Aletlere ve yüzeye bulaşmış, henüz kurumamış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir, kuruduğunda
ancak mekanik yollarla temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay
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DİKKAT !

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buharı solunmamalıdır. Ürünün solunması, baş dönmesi,
mide bulantısı ve sersemliğe sebep olabilir. Çocukların
ulaşması engellenmelidir. Yanıcı olduğu için alevden uzak
tutulmalıdır. Sigara içilmeyen, iyi havalandırılan yerlerde
kullanılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ciltle temasında derhal bol suyla yıkanmalıdır. Gözle temasında 15 dakika
boyunca bol suyla yıkanıp, doktora başvurulmalıdır.
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Yoğunluk :

1,13 ± 0,03 gr /ml

Minimum uygulama sıcaklığı :

5 °C - 35 °C

Sıcaklık Dayanımı :

-20 °C ile 70 °C arasında

Açık zaman :

5 ile 10 dakika arası

Press Süresi :

15-20 dakika

Kürleşmeyi tamamlama süresi :

2 saat

Fix PL 500 POWER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış mekanlarda kullanılır
▶▶ Solventsizdir
▶▶ Yüksek ilk yapışma gücü vardır
▶▶ Anında tutunur, kayma yapmaz
▶▶ Yaşlanmaya ve hava koşullarına mukavemetlidir
▶▶ Hem noktasal, hem şerit halinde uygulama imkanı
sağlar
▶▶ Düşük kokuludur

TANIMI
Dispersiyon esaslı, universal montaj yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Strofor vb. ısı yalıtım plakaları, ahşap paneller, kapıpencere kenar pervazları, süpürgelikler, lambriler,
akustik levhalar, seramik fayans, kartonpiyer vb. gibi
çeşitli malzemelerin yapıştırılmasında, montaj ve tamir
işlerinde kullanılır.

UYGULAMA

RAF ÖMRÜ

• Yapıştırılacak yüzeyler sağlam, kuru, tozsuz, yağsız ve
yüzeylerden biri emici olmalıdır.
• Kartuşun ağzı kesilir ve plastik kanül takılır. Kanülün
ucu yüzeye göre kesilmelidir. Yapıştırıcı noktasal veya
şerit halinde, yapıştırılacak malzeme veya alt zemine
sürülür. Sürme kalınlığı, yapıştırılacak malzemenin
ağırlığına göre tespit edilir. Yapıştırıcı sürüldükten
sonra iyice bastırılmalı ve gerekirse desteklenmelidir.
• Kartuş tabancası, kullanımdan hemen sonra su ile
temizlenebilir. Yapıştırıcı artıkları nemli bir bezle
temizlenebilir.

Kuru ve serin ortamda 18 ay

DİKKAT !
Cilt ve göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFİYAT
20 - 80 gr/m.tül

AMBALAJ
300 ml - 380 gr / Kolide 12 adet
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Yoğunluk :

1,30 gr/cm3

Isı dayanıklılığı :

-20 °C ile 70 °C arasında

Çalışma sıcaklığı :

10 °C ile 40 °C arasında

Donma süresi :

2 mm/gün

Açık zaman :

15 dakika

Maksimum uygulama
kalınlığı :

10 mm

Renk :

Beyaz

Fix PL 600 Hızlı Yapıştırıcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok yüksek ilk tutunma sağlar, kayma yapmaz
▶▶ Emici olan ve olmayan yüzeylere mükemmel yapışır
ve hızlı kurur
▶▶ Yüksek boşluk doldurma kapasitesine sahiptir
▶▶ Düşük sıcaklıklarda kolay uygulanır
▶▶ Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur
▶▶ Dış hava koşullarına, kimyasallara ve suya
dayanıklıdır

TANIMI
• İç ve dış mekanda, emici olan veya olmayan tüm
yüzeylerde kullanılabilen, çivi ve vida gerektirmeden
montaj yapılmasını sağlayan, poliüretan esaslı inşaat
ve montaj yapıştırıcısıdır.

UYGULAMA ALANLARI
• PVC, metal, ahşap, beton, laminat, taş, sunta yüzeylerde montaj & yapıştırma
• Dekor ve yalıtım panelleri montajı
• Ahşap lambri montajı
• PVC ve ahşap süpürgelik yapıştırılması
• Merdiven basamağı ve eşik montajı
• Hazır mutfak imalat ve montajı
• Mobilya imalat ve montajı
• Tekne imalatında iç mekan montaj işlerinin yapılması
• PVC siding montajı
• Beton, tuğla, briket ve kiremit yapıştırılması
• PVC kablo kanalı sabitlenmesi
• Laminat, ahşap ve sunta yapıştırılması ve şantiyede
montajı
• Seramik fayans, halı ve kaplama yapıştırılması

tırma yapılacak yüzeye pres yapılmalıdır, yüzeye eşit
pres uygulanmalıdır. Tutunma anında gerçekleşir,
montaj tamamlanmıştır.
• Ürünün nihai kuruması 24-48 saat sürer. Çok ağır
materyaller için kürleşme zamanı boyunca parçayı
presleyecek destek kullanılmalıdır (maskeleme bantı,
işkence vb.). Düzgün olmayan duvarlar gibi boşluk
doldurmanın gerekli olduğu yerlere gelecek yüzeyleri
işaretlenip bu noktalara daha kalın yapıştırıcı uygulanmalıdır.

UYGULAMA
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, yağ ve kirden tamamen arındırılmış olmalıdır.
Kartuşun ağzı kesilmelidir.

Zigzag sür

1- EMİCİ YÜZEYLERDE > DOĞRUDAN YAPIŞTIRMA
YÖNTEMİ:
• Yapıştırılacak yüzey boyunca yaklaşık 6 mm kalınlığında zig zag şeritler halinde uygulanmalıdır. Yapış-

Yapıştır

Tokmakla

2- EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLERDE VE AĞIR YÜKLERDE >
ÇİFT YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ:
• Yapıştırıcı yukarıda anlatıldığı gibi uygulanır. Yapıştırma yapılacak yüzeye yapıştırılacak malzeme pres72

lenip geri çekilir. Yapıştırıcının bir kısmının yüzeyde
kalması sağlanmalıdır. 1-3 dakika boyunca yüzeylerin birbirinden ayrı kuruması beklenir ve tekrar pres
yapılır. Kullanıma başlamadan önce 24 saat yapıştırıcının kürleşmesi beklenmelidir.

Zigzag sür

1-3 dk. bekle

Yapıştır

Yapıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm :

Macun

Viskozite :

1.600.000 mPas

Katı madde oranı :

% 28 +/- %1
% 40 +/- %1

Uçucu organik bileşen :

% 72 +/- %1

Yoğunluk :

1.18 – 1.22 gr/cm3

Malzeme ömrü :

Tarif edildiği şekilde
uygulandığında min. 15 yıl

Uygulama sıcaklığı :

- 10 °C ile 35 °C arasında

Isı dayanımı :

- 20 °C ile 80 °C arasında

Kimyasal dayanım :

Seyreltilmiş aside ve alkalilere
dayanıklı

Çek

Tokmakla

SARFİYAT
Yaklaşık 12,5 m / kartuş
Geniş yüzeylerde 200 gr/m2

AMBALAJ
300 ml - 375 gr / Kolide 25 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 18 ay

DİKKAT !
Buharı solunmamalıdır. Ürünün solunması, baş dönmesi,
mide bulantısı ve sersemliğe sebep olabilir. Çocukların
ulaşması engellenmelidir. Yanıcı olduğu için alevden
uzak tutulmalıdır. Sigara içilmeyen, iyi havalandırılan
yerlerde kullanılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük,
eldiven vb. koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ciltle
temasında derhal bol suyla yıkanmalıdır. Gözle temasında 15 dakika boyunca bol suyla yıkanıp, doktora
başvurulmalıdır.
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Fix PL 700 TOTAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Henkel’in üstün Flextec® teknolojisiyle üretilen bu ürün
iç ve dış mekanlarda yapıştırma ve sabitleme işlerinde
kullanılır
▶▶ Akma yapmayan ve büzülmeyen formülü sayesinde
boşluk doldurma amaçlı da kullanılabilir
▶▶ Yaşlanmaya, hava koşullarına ve titreşime dayanıklıdır
▶▶ Nemli yüzeylerde dahi uygulanabilir
▶▶ Hızlı kürleşir, geçirimli ve geçirimsiz yüzeylerde üstün
sonuçlar verir
▶▶ Solvent, izosiyanat ve silikon içermeyen formülasyona
sahiptir
▶▶ Birkaç dakika süreyle uygulamadan sonra düzeltme
yapılabilir
▶▶ Kuruduğunda üzeri boyanabilir

TANIMI
Flextec® polimer esaslı, ANINDA TUTUNMA özelliğine
sahip, şeffaf yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI

ler birbirine sabitlenir. PL 700 tamamen kürleştikten
sonra üzeri boyanabilir.

• Yapıştırma, sabitleme ve boşluk doldurma işlemlerinde
• Tuğla, seramik, beton, plastik, alüminyum, taş, alçıpan, kontrplak, MDF, ahşap, metal, cam, ayna, UPVC,
boyalı yüzeylerde

SARFİYAT
Düz yüzeylerde 300 gr/m2

UYGULAMA

AMBALAJ

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, yağdan, kirden ve
tozdan arındırılmış olması gerekmektedir. Islak ahşap
üzerine yapılan uygulamalarda birikmiş suyun alınması
gerekir. Kartuş ucu istenen şerit kalınlığına ve açısına
göre kesilir. Boşluksuz yüzeylerde dikey olarak 10 cm
aralıklarla uygulama yapılmalıdır. Yapıştırılacak yüzey-

300 ml - 318 gr / Kolide 12 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay
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DİKKAT !

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun
süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Buharı uyuşukluğa
ve baş dönmesine neden olabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Sıkı kapatılmış kapta
muhafaza edilmelidir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak
tutulmalıdır. Buharı solunmamalıdır. Göz ve cilt ile temas
etmemelidir. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Yutma
halinde hemen doktora başvurulmalıdır.

Hammadde :

Silan çapraz bağlayıcılı polimer

Yoğunluk :

1,03 gr/cm3 şeffaf

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C ile 80 °C arasında

Yapışma direnci :

Hava koşulları, yaşlanma ve
nem

Açık zaman :

Yaklaşık 15 dakika

Uygulama Sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Boşluk doldurma kapasitesi : Maksimum 20 mm
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Kürleşme hızı :

2 mm/24 saat
(23 °C / % 50 r.h.)

Büzülme :

Çekme ve büzülme yapmaz

CF 1000 SAF EPOKSİ KİMYASAL
DÜBEL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Beton, kaya, taş vb. üzerinde uygulanabilir
▶▶ Stirol içermez
▶▶ Kimyasallara karşı yüksek dayanım gösterir
▶▶ Su altında da kullanılabilir
▶▶ Büzülme yapmaz
▶▶ Artan sıcaklıklarda çalışma süresi daha elastiktir
▶▶ Elmas uç ile delik açılır
▶▶ Açılan ürün tekrar kullanılabilir

TANIMI
Pattex CF 1000 Kimyasal Dübel; saf epoksi esaslı kimyasal dübelleme sistemi.

UYGULAMA ALANLARI
•	Son derece hafif kokusu, geç parlama ve yanıcı
olmama özellikleriyle kapalı alanlarda da kullanılabilme avantajına sahiptir. Beton, kaya, taş vb. dolu
malzemelerin kullanımı için idealdir. Su altı ve ıslak
uygulamalar için güvenle kullanabilir
• Yüzme havuzu merdivenleri montajı
• Filiz ekme işleri
• Restorasyon ve yapısal güçlendirme işleri
• Demiryolu rayları ankrajı
• Makinaların zemine ve duvara montajı
• Su altı ankraj işlemleri vb.
• Yaya üst geçici korkuluk montajı
• Otoyol bariyerleri montajı
• GSM baz istasyonu montajı
• Aluminyum d›ş cephe montajı
• Kapı, trabzan, parmaklık, ızgara montajı
• İsale tünelleri ankraj işleri
• Boru montajı

bölge denemesi yapılmalıdır. En iyi neticeyi alabilmek
için dübellerin arasındaki mesafe en az derinliklerinin 2
katı ve kenarlardan asgari uzaklıklarıysa dübel derinliklerinin 1,25 katı olmalıdır.
Kartuş Hazırlama: Kartuşun kapağı çıkarılmalı ve özel
karıştırıcılı kanül kartuş ağzına yerleştirilmelidir. Kesinlikle karıştırıcılı kanül olmadan kullanılmamalıdır. Ürün
3’ü bir arada epoksi tabancaya yerleştirilmelidir. Ürün
homojen gri bir renk alana kadar boşa sıkılmalıdır (yaklaşık 10 cm) ve bu sıkılan kısım kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullandıktan sonra kartuş kapağı kapatılmalıdır.
Dübelleme: Matkap kullanarak dübel çapına ve derinliğine uygun delik açılır. Optimum sonuç eldesi için açılan
deliklerin pürüzlü açılması gerekir. Elmas uçla açılan
deliklerde yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Delik tozdan
ve kirden, fırça ya da hava pompası ile arındırılmalıdır.
Bütün ankraj çubukları temiz ve yağdan arınmış olmalıdır. İnce pas tabakası temizlenmelidir. Pastan temizleme
için WD-40 kullanılmalıdır. Vida dişlerinin uçları kürleşen
reçinenin içinden çıkmasını önlemek için yontulmalıdır.

UYGULAMA
Dübel Seçimi: Özellikle içi boş yapı elemanlarının ve
tuğlaların gerilme değerleri değişiklik gösterdiğinden,
güvenlik faktörleri zeminin yapısına ve sertliğine göre
dikkate alınmalıdır. Özel uygunluk aranan durumlarda
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SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Delik
Çapı
mm

Delik
Derinliği
mm

1 kartuşla yapılabilecek
ankraj sayısı		
CF 1000 (380 ml)

10

80

82

12

90

53

14

110

69

18

125

16

22

170

9

26

210

2,5

Yoğunluk :

		
Sıcaklık

AMBALAJ

1,40 gr/cm3

(°C)

Kürleşmeyi
tamamlama

süresi (dakika)

Yüke ilk dayanım

0

180

50

10

120

24

20

30

10

30

20

6

40

12

4

YÜKLEME BİLGİSİ

385 ml - 539 gr / Kolide 12 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 18 ay

DİKKAT !
Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatlar içerir. Cilt
ve göz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile
teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine başvurulabilir.

süresi (saat)

KOPMA DAYANIMI

Çubuk çapı
dayan›m›
(mm)

Delik Çapı

8

10-12

8

23,1

10

12-14

10

23,1

12

14-16

12

23,1

14

16-18

14

23,1

16

20-22

16

23,1

18

22-25

18

21,5

20

25-28

20

20,1

22

28-30

22

18,9

25

30-32

25

17,4

28

35-37

28

16,2

32

40

32

14,9

36

42

36

13,8

40

48

40

12,9

(mm)

Çubuk çap›

Kopma

(mm) f(b,m)(N/mm2)

f(b,m) : Kopma dayanımı ortalama değer
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CF 900 EPOKSİ AKRİLAT
KİMYASAL DÜBEL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok hızlı kürleşir
▶▶ Yüksek mukavemetlidir
▶▶ Tiksotropiktir, akmaz; yatay ya da düşey olarak
uygulanabilir
▶▶ Stiren içermez, düşük kokuludur
▶▶ Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş,
kaya ve granit üzerinde uygulanabilir
▶▶ Açılan ürün daha sonra yeni bir uç ile tekrar
kullanılabilir

TANIMI
Vinil ester kimyasal bazlıdır.

UYGULAMA ALANLARI
• Filiz ekme işleri, restorasyon ve yapısal güçlendirme
işleri, alüminyum dış cephe montajı, makinaların
zemine ve duvara sabitlenmesi, uydu anteni, TV
vericisi, GSM baz istasyonu montajı, otoyol bariyeri,
trabzan, parmaklık ve ızgara montajı, reklam panolarının, güneş kırıcıların ve tentelerin sabitlenmesi, isale
tünelleri ankraj işleri, yaya üst geçidi korkuluk montajı,
mantolama işlerinde ankraj uygulamaları.

ve kirden fırça ya da hava pompası ile arındırılmalıdır.
Bütün ankraj çubukları temiz ve yağdan arınmış olmalıdır. İnce pas tabakası temizlenmelidir. Pastan temizleme
için WD-40 kullanılmalıdır. Vida dişlerinin uçları kürleşen
reçinenin içinden çıkmasını önlemek için yontulmalıdır.

UYGULAMA
Dübel Seçimi: Özellikle içi boş yapı elemanlarının ve
tuğlaların gerilme değerleri değişiklik gösterdiğinden,
güvenlik faktörleri zeminin yapısına ve sertliğine göre
dikkate alınmalıdır. Özel uygunluk aranan durumlarda
bölge denemesi yapılmalıdır. En iyi neticeyi alabilmek
için dübellerin arasındaki mesafe en az derinliklerinin
2 katı ve kenarlardan asgari uzaklıklarıysa dübel derinliklerinin 1,25 katı olmalıdır.
Kartuş Hazırlama: 300 ml Kartuş: Kartuş kapağı çıkarılır. Metal halkanın altından tutulup çekilerek, halkanın
altından bıçak ile kesilir. Ürün, Henkel standart kartuş
tabancasına yerleştirilir. Karıştırıcı uç takılır.
Dübelleme: Matkap kullanarak dübel çapına ve derinliğine uygun delik açılır. Optimum sonuç eldesi için açılan
deliklerin pürüzlü açılması gerekir. Elmas uçla açılan
deliklerde yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Delik tozdan

SARFİYAT
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Delik
Çapı
mm

Delik
Derinliği
mm

1 kartuşla yapılabilecek
ankraj sayısı		
CF 900 (300 ml)

10

80

65

12

90

42

14

110

55

18

125

13

22

170

7

26

210

2

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

300 ml - 495 gr

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

Yoğunluk:

1,66 g/ml

Elastiklik:

1200 N/mm2

Dübel
Gerekli delik
boyutu
çapı (mm)
			

DİKKAT !
Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatlar içerir. Cilt
ve göz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile
teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine başvurulabilir.

Delik
Gerilme
Derinliği
(kN)		
(mm)		

8

10

80

21.5

10

12

90

28.0

12

14

110

30.0

16

18

125

69.0

20

22

170

75.0

24

26

210

101.0

Belirtilen gerilme de€erleri B.S. 5080 Part 1’e göre takribi
30 N/mm2 betonda test edilmiﬂtir.
GENEL F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Bas›nç mukavemeti

(ASTM 695)

> 56 N/mm2

Gerilme mukavemeti

(ASTM 638)

< 10 N/mm2

E€ilme mukavemeti

(ASTM 790)

> 16 N/mm2

Elastisite modülü			 3034 N/mm2
Kar›ﬂ›m yo€unlu€u			 1.65 gr/cm3
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CF 800 POLYESTER KİMYASAL
DÜBEL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş,
granit ve kaya üzerinde uygulanabilir.
▶▶ Hızlı kürleşir. Kimyasallara karşı sınırlı dayanım
gösterir
▶▶ 80 °C’ye kadar ısıya dayanımlıdır
▶▶ Tiksotropiktir, akmaz; yatay ya da düşey uygulama
yapılabilir

TANIMI
İki komponentli, polyester reçine esaslı, ekonomik
kimyasal dübelleme sistemi.

UYGULAMA ALANLARI
• Panjur montajı
• Posta kutuları montajı
• Işıklandırma sistemi montajı
• Lamba montajı
• Makinaların zemine ve duvara montajı
• Klozet ve banyo armatürleri montajı
• Uydu anteni, TV vericisi montajı
• Radyatör montajı
• Boru montajı
• GSM baz istasyonu montajı
• Reklam panolarının asılması
• Tavan ve duvarda kablo sabitleme vb.
• Kapı, trabzan, parmaklı, ızgara montajı
• Tente, güneş kırıcı, yol tabelası montajı

Kartuş Hazırlama: Kartuşun kapağı çıkarılmalı ve özel
karıştırıcılı kanül kartuş ağzına yerleştirilmelidir. Kesinlikle karıştırıcılı kanül olmadan kullanılmamalıdır. Ürün
Henkel epoksi kartuş tabancasına yerleştirilmelidir. Ürün
homojen gri bir renk alana kadar boşa sıkılmalıdır (yaklaşık 10 cm) ve bu sıkılan kısım kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullandıktan sonra kartuş kapağı kapatılmalıdır.
Dübelleme: Matkap kullanarak dübel çapına ve derinliğine uygun delik açılır. Optimum sonuç eldesi için açılan
deliklerin pürüzlü açılması gerekir. Elmas uçla açılan
deliklerde yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Delik tozdan
ve kirden fırça ya da hava pompası ile arındırılmalıdır.
Bütün ankraj çubukları temiz ve yağdan arınmış olmalıdır. İnce pas tabakası temizlenmelidir. Pastan temizleme
için WD-40 kullanılmalıdır. Vida dişlerinin uçları kürleşen
reçinenin içinden çıkmasını önlemek için yontulmalıdır.

UYGULAMA
Dübel Seçimi: Özellikle içi boş yapı elemanlarının ve
tuğlaların gerilme değerleri değişiklik gösterdiğinden,
güvenlik faktörleri zeminin yapısına ve sertliğine göre
dikkate alınmalıdır. Özel uygunluk aranan durumlarda
bölge denemesi yapılmalıdır. En iyi neticeyi alabilmek
için dübellerin arasındaki mesafe en az derinliklerinin
2 katı ve kenarlardan asgari uzaklıklarıysa dübel derinliklerinin 1,25 katı olmalıdır.
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SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Delik
Çapı
mm

Delik
Derinliği
mm

1 kartuşla yapılabilecek
ankraj sayısı
CF800 (345 ml)

10

80

75

12

90

48

14

110

63

18

125

15

22

170

8

26

210

2,3

Basınç Mukavemeti
Ortalama Değer :

108 N/mm2

Eğilme Mukavemeti
Ortalama Değer :

37 N/mm2

Elastisite Modülü
Ortalama Değer :

3300 N/mm2

Kopmada Açığa
Çıkan Enerji :

9,74 N/mm2

Ortalama Değer
Karışım Yoğunluğu :

1,61 gr/cm3

Sıcaklık
(°C)
		

AMBALAJ
345 ml - 555 gr / Kolide 15 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

Kürleşmeyi
Tamamlama
Süresi (Dakika)

Yüke İlk Dayanım
Süresi (Saat)

5

25

120

10

15

80

20

6

45

30

4

25

40

2

20

TEST SONUÇLARI

DİKKAT !

Performans Bilgisi / Beton

Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatlar içerir. Cilt
ve göz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile
teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine başvurulabilir.

Yerleştirme Çapı (mm)
Yük Beton B25

Frec (kN)

Beton B15
Gözenekli Beton
PB12

M8

M10

M12

M16

M20

5,5

8,6

12,2

17,1

24,3

4,2

6,5

9,4

13,3

18,6

1,2

1,2

1,2

-

-

Frec(kN)= ETAG’a göre hesaplanan güvenlik faktörü içerir. Değerler ankraj çubukları 5.8,
galvanize çinko/ A4-70 için geçerlidir.

Performans Bilgisi / Boşluklu Tuğla
Yerleştirme Çapı (mm)
Frec (kN)
Yük Boşluklu Tuğla B25
Hlz 12
Hafif Beton Boşluklu Frec (kN)
Tuğla
Hbl 4
Frec
Beton Boşluklu Tuğla Hbn(kN)
4
Kenar Uzunluğu
ar (mm)
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M6

M8

M10

M12

0,7

0,8

0,8

0,8

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

250

Delme Derinliği

t (mm)

55

55

90 135 90

1

9

135

Delgi Deliği Çapı
Sıkışmış Burulma
Momenti
Bağlantı Noktası Sayısı

db (mm) 12
Tinst
3
(mm)
yaklaşık 60

12

16

16

16

1

1

16

8

8

8

60

15

10

15

1

1

10

POLİÜRETAN DENİZ TUTKALI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir.
▶▶ Dolgu maddesi olarak kullanılabilir.
▶▶ Birkaç dakika süre ile düzeltme imkanı sağlar
▶▶ Hava şartlarına ve dona dayanıklıdır

TANIMI
Havanın nemiyle kürleşen, tek komponentli, poliüretan
yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Mobilya imalatında ve tekne yapımında, ahşap malzemelerin, polistren köpüğün, akustik plakaların, lambrilerin, merdiven profillerinin, kapı kenar pervazlarının,
formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi
emici yüzeylere, metale yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA
• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Ürün, yapıştırılacak yüzeylere fırça veya spatulayla
ince bir tabaka halinde uygulanır.
• Yapıştırılacak yüzeyler bir araya getirilerek maksimum 15 dakika içerisinde preslenir. Pres süresi yüzey
özellikleri ve hava koşullarına göre değişebilir.
• Aletlere ve yüzeye bulaşmış, henüz sertleşmemiş
yapıştırıcı aseton ile temizlenebilir. Sertleşen mamul
ancak mekanik olarak temizlenebilir.

RENK
Kahverengi

AMBALAJ
600 gr / Kolide 24 adet

RAF ÖMRÜ

SARFİYAT

Kuru ve serin ortamda 12 ay

120 - 150 gr/m2
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TEKNİK ÖZELLİKLER

DİKKAT !
Buharı solunmamalıdır. Ürünün solunması, baş dönmesi,
mide bulantısı ve sersemliğe sebep olabilir. Çocukların
ulaşması engellenmelidir. Yanıcı olduğu için alevden uzak
tutulmalıdır. Sigara içilmeyen, iyi havalandırılan yerlerde
kullanılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ciltle temasında derhal bol suyla yıkanmalıdır. Gözle temasında 15 dakika
boyunca bol suyla yıkanıp, doktora başvurulmalıdır.
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Viskozite :

3500 - 5500 mPa.s (25 °C)

Yoğunluk :

1,20 gr/cm3

Çalışma sıcaklığı :

0 °C ’nin üzerinde

Sıcaklık dayanımı :

+25 °C / +125 °C

Açık zaman :

15 dakika

Pres süresi :

Ahşap yüzeylerde 3, emici
olmayan yüzeylerde 4 saat

POLİÜRETAN EXPRESS DENİZ
TUTKALI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yüksek mukavemeyte sahiptir.
▶▶ D4 sertifikalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra su ve
deniz suyu geçirmez.
▶▶ Hızla kürleşir.
▶▶ Dolgu amaçlı kullanılabilir.
▶▶ Press süresi 20°C oda sıcaklığında 2 saattir.

TANIMI
Havanın nemiyle hızlı kürleşen, az köpüren, tek komponentli poliüretan yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Mobilya imalatında ve tekne yapımında, ahşap malzemelerin, polistren köpüğün, akustik panellerin, lambrilerin, merdiven profillerinin, kapı kenar pervazlarının,
formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi
emici yüzeylere, metale yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA

RENK

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Ürün, yapıştırılacak yüzeylere fırça veya spatulayla
ince bir tabaka halinde uygulanır.
• Emici yüzeylerde yapıştırıcı her iki yüzeye de uygulanmalıdır.
• Yapıştırılacak yüzeyler bir araya getirilerek maksimum
7 dakika içerisinde preslenir. Pres süresi yüzey özellikleri ve hava koşullarına göre değişebilir.
• İşkence ile yüzeyler 2 saat preslenir.
• Köpürmeden kaçınılması gereken durumlarda muadil
ürün olarak Pattex Fix PU 450 kullanılması önerilir.

Şeffaf

AMBALAJ
500 gr / Kolide 12 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

SARFİYAT
120 - 150 gr/m2
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TEKNİK ÖZELLİKLER

DİKKAT !
Buharı solunmamalıdır. Ürünün solunması, baş dönmesi,
mide bulantısı ve sersemliğe sebep olabilir. Çocukların
ulaşması engellenmelidir. Yanıcı olduğu için alevden uzak
tutulmalıdır. Sigara içilmeyen, iyi havalandırılan yerlerde
kullanılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ciltle temasında derhal bol suyla yıkanmalıdır. Gözle temasında 15 dakika
boyunca bol suyla yıkanıp, doktora başvurulmalıdır.
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Yoğunluk :

1,10 gr/cm3

Çalışma sıcaklığı :

0 °C ’nin üzerinde

Sıcaklık dayanımı :

+25 °C / +125 °C

Açık zaman :

7 dakika

Pres Süresi :

Ahşap için 1 saat, emici olmayan
yüzeyler için 2 saat

2K PROFESYONEL HIZLI
YAPIŞTIRICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini
engelleyerek, yapışma gücünü artırır ve yapışmayı
hızlandırır.

TANIMI
Çift komponentli hızlı yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
• Ahşap profillerin yapıştırılması
• MDF, kauçuk, sunta plastik ve lastik yapıştırılması
• Ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesi

UYGULAMA
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan
arındırılmış olmalıdır. Aktivatör dik olarak 20 cm uzaklıktan yüzeye sıkılmalıdır. 3 saniye beklendikten sonra,
aynı yüzeye Pattex Hızlı Yapıştırıcı uygulanır. Yüzeyler
biraraya getirilir, yapışma anında gerçekleşir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMBALAJ

Yoğunluk :

1,06 g/ml

Renk :

Şeffaf

Sertleşme süresi :

5 ~10 sn

Kimyasal yapı :

Yapıştırıcı: siyanoakrilat
Aktivatör: Heptan

Vizkozite :

1200 - 1800 cps

DİKKAT !

Çalışma sıcaklığı:

5 - 35 °C

Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalıdır. Buharı solunmamalıdır. Aktivatör kutusu basınçlı olduğundan, ezilmemeli, delinmemeli, direkt güneş ışığından korunmalıdır.
Aktivatör ve hızlı yapıştırıcı cilt ve göze temas etmemelidir. Temas halinde bol su ile yıkayarak doktora başvurulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.

Isı dayanımı :

-20 °C ile 70 °C arasında

Kopma dayanımı :

20 N/mm2

Parlama noktası :

>81°C

200 ml aerosol tüp+50 gr plastik şişe
400 ml aerosol tüp+100 gr plastik şişe

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay
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UNIVERSAL ÇOK AMAÇLI
KONTAK YAPIŞTIRICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Toluen içermez
▶▶ Uzun raf ömrüne sahiptir
▶▶ Isı dirençlidir
▶▶ Su, soda, asit ve petrole dayanıklıdır
▶▶ Hava koşullarına dayanıklıdır

TANIMI
Tek komponentli, polikloropren esaslı kontakt yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri, mantar,
keçe, sert PVC, yumuşak sünger, metal kenarlara ve
kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılması, kuru ve sabit
yüzeylere ses yalıtımı ve akustik panellerin ve karoların
sabitlenmesi (geliştirilmiş polistren hariç), sert ahşap ve
kontraplakları hava şartlarından ve nemden korumak
için kenarlarının doldurulması, dolgu şeritlerinin sabitlenmesi için kullanılır. Polistren, polietilen, polipropilen
ve PTFE (Teflon) için uygun değildir.

AMBALAJ
50 ml / Kolide 24 adet
400 g / Kolide 24 adet
750 g / Kolide 12 adet
3 kg / Kolide 4 adet
15 kg teneke

UYGULAMA
• Yapıştırılacak maddeler kuru, temiz ve yağdan arındırılmış, lamine yüzeyler zımparalanmış olmalıdır.
Metal yüzeyler benzinle temizlenmelidir.
• Bir fırça veya tarak yardımı ile her iki yüzeye de Pattex Universal uygulanır. İki yüzey de solvent uçana
kadar 10-15 dakika bekletilir. Yüzeyler sonradan
düzeltme mümkün olmayacağından istenilen hizada
olmalarına dikkat edilerek birbirine yapıştırılır ve
güçlü bir şekilde preslenir. Başarılı bir yapıştırma
pres süresinin uzunluğuna değil pres basıncına bağlıdır. Yapıştırmalar; zamana, suya, ısıya, soğuğa ve
asitlere dayanıklıdır.

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, kuru ve serin ortamda, açılmamış ambalajında 24 aydır.

DEPOLAMA
Pattex 0 °C altı ile 50 °C üzeri sıcaklıklardan korunarak
saklanmalıdır. Ürün eksi derecelerde donmaz, sadece
viskozitesi yükselir. Bu durumda oda sıcaklığında
bekletilmek suretiyle istenilen kıvam elde edilebilir.
Bekletme sürecinde ürün homojenize etmek amacı ile
karıştırılmamalıdır. Taşan, bulaşan fazlalıklar solvent
ile silinebilir.

SARFİYAT
250-350 gr/m2
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TEKNİK ÖZELLİKLER

DİKKAT !
Solvent içerir, kolay alev alabilir. Çalışma alanı iyi
havalandırılmalı, sigara içilmemeli, kaynak yapılmamalı, çıplak alev, pilot alevi ve ateş olmamalıdır (ocak
veya fırın alevi dahil). Elektrikli aletler, özellikle ısıtıcılar
çalışmadan önce tamamen soğumuş olmalıdır. Kıvılcımdan kaçınılmalıdır. Yapıştırıcı kalıntıları kuru veya yaş
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven
vb. koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
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Uygulama Sıcaklığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Açık zaman :

120 dakika (18 - 20 °C)

Buharlaşma süresi :

10 - 15 dakika (18 - 25 °C
aralığında)

Vizkozite :

2000 - 2800 mPas (23 °C)

Isı direnci :

-25 °C ile 70 °C arasında

Minimum basınç :

0,5 N/mm2

ŞEFFAF POLİÜRETAN KONTAKT
YAPIŞTIRICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isıya, suya, asite, petrole dayanıklıdır
▶▶ Şeffaftır
▶▶ Yüksek ilk ve son tutunma kuvvetine sahiptir
▶▶ Toluen içermez

TANIMI
Tek komponentli, poliüretan esaslı, şeffaf kontakt yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Ahşap ve laminat, formika, kauçuk, deri, mantar, keçe, metal, karton, yumuşak sünger, sert PVC, yumuşak PVC, sert ve yumuşak
plastik, polistrol, pleksiglas, ABS yapıştırılmasında,
kuru ve sabit yüzeylere ses yalıtımı ve akustik panellerin
ve karoların yapıştırılmasında, sert ahşap ve kontraplakların, hava şartlarından ve nemden korunabilmesi
için kenarlarının doldurulmasında ve dolgu şeritlerinin
yapıştırılmasında kullanılır. Strofor ve polietilen için
uygun değildir.

SARFİYAT
250-300 gr/m2

UYGULAMA
• Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz ve yağdan arındırılmış, lamine yüzeyler zımparalanmış olmalıdır.
• Bir spatula veya kısa kıllı bir fırça ile her iki yüzeye
de Pattex Şeffaf uygulanır. İki yüzey de solvent
uçuncaya kadar serbest bırakılır. Yüzeyleri biraraya
getirmeden, istenilen hizada olmalarına dikkat edilmelidir. Yapıştırıcının iki filmi biraraya getirildiğinde,
hizaları bir daha düzeltilemez.

RENK
Şeffaf

AMBALAJ
3 kg / Kolide 4 adet
50 ml / Kolide 24 adet
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT !
Solvent içerir, kolay alev alabilir. Çalışma alanı iyi
havalandırılmalı, sigara içilmemeli, kaynak yapılmamalı, çıplak alev, pilot alevi ve ateş olmamalıdır (ocak
veya fırın alevi dahil). Elektrikli aletler, özellikle ısıtıcılar
çalışmadan önce tamamen soğumuş olmalıdır. Kıvılcımdan kaçınılmalıdır. Yapıştırıcı kalıntıları kuru veya yaş
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven
vb. koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
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Vizkozite :

3500 - 4000 mPas (23 °C)

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Isı direnci :

-25 °C ile 70 °C arasında

Açık zamanı :

30 dakika

Minimum Basınç :

0,5 N/mm2

Buharlaşma süresi :

15 - 20 dakika

İNCE KAPLAMA YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Toluen içermez
▶▶ Uzun raf ömrüne sahiptir
▶▶ Suya, ısıya ve asitlere dirençlidir
▶▶ Yüksek ilk ve son tutunma kuvvetine sahiptir
▶▶ Çok ince film tabakası oluşturur

TANIMI
Tek komponentli, polikloropen esaslı kontakt yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
• Film kalınlığı istenmeyen yapıştırmalarda kullanılır.
• Poliüretan yer döşemeleri, halı kaplamalar, ahşap
üzerine laminant kaplama, ince ahşap kaplama,
formika ve metal üzerinde güvenle kullanılır.

UYGULAMA
• Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
• Bir fırça veya tarak yardımıyla her iki yüzeye de
Pattex İnce uygulanır. İki yüzey de solvent uçana
kadar 10 - 15 dakika bekletilir. Sonra iki yüzey kısa
bir süre güçlü bir şekilde preslenir. Başarılı bir yapıştırma pres süresinin uzunluğuna değil, pres basıncına
bağlıdır. Yapıştırmalar zamana, suya, ısıya, soğuğa
ve asitlere dayanıklıdır.

DEPOLAMA
Pattex 0 °C altı ile 50 °C üzeri sıcaklıklardan korunarak
saklanmalıdır. Ürün eksi derecelerde donmaz, sadece
viskozitesi yükselir. Bu durumda oda sıcaklığında bekletilmek suretiyle istenilen kıvam elde edilebilir. Bekletme
sürecinde ürün homojenize etmek amacı ile karıştırılmamalıdır. Taşan, bulaşan fazlalıklar solvent ile silinebilir.

SARFİYAT
250 - 300 gr/m2

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, kuru ve serin ortamda, açılmamış ambalajda
24 aydır.

RENK
Açık bej

AMBALAJ
3 kg / Kolide 4 adet
15 kg teneke
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TEKNİK ÖZELLİKLER

DİKKAT !
Solvent içerir, kolay alev alabilir. Çalışma alanı iyi
havalandırılmalı, sigara içilmemeli, kaynak yapılmamalı, çıplak alev, pilot alevi ve ateş olmamalıdır (ocak
veya fırın alevi dahil). Elektrikli aletler, özellikle ısıtıcılar
çalışmadan önce tamamen soğumuş olmalıdır. Kıvılcımdan kaçınılmalıdır. Yapıştırıcı kalıntıları kuru veya yaş
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gözlük, eldiven
vb. koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
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Vizkozite :

1300 - 2000 mPas (23 °C)

Uygulama sıcakığı :

5 °C ile 35 °C arasında

Isı direnci :

40 °C ile 110 °C arasında

Açık zamanı :

60 dakika

Minimum Basınç :

0,5 N/mm2

Buharlaşma süresi :

5 - 10 dakika (oda sıcaklığında)

Nihai dayanım :

3 gün sonunda

% 100 YAPIŞTIRICI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN resmi düşük

▶▶ Hemen hemen kokusuzdur.
▶▶ Kağıtta buruşma yapmaz.
▶▶ Şeffaftır.
▶▶ Elastiktir.
▶▶ Büzülme yapmaz.
▶▶ Boşlukları doldurur ve çatlakları onarır.
▶▶ İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
▶▶ Ekonomiktir.
▶▶ Birçok malzemenin yapıştırılmasında kullanılabilir.

TANIMI
Su ve solvent içermeyen çok amaçlı kullanılabilen
FLEXTEC® teknoloji bazlı yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
DIY kullanımlar için, tamirat ve modelleme çalışmalarında iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Alüminyum, beton, paslanmaz çelik, seramik, cam,
ahşap, fayans, bakır, pirinç, cilalı yüzeyler, camelyaf takviyeli polyester, deri, keten, kağıt, karton,
sert PVC, polikarbonat, çelik, polistren köpük, ayna,
taş/doğal taşlar, çinko gibi birçok emici ve emici
olmayan malzemenin yapıştırılması ve kaplanmasında kullanılabilir.
• Kristal berraklığında kaplanmış dekoratif ürünler üretmek için kullanılabilir.
• Polietilen (PE), polipropilen (PP), politetrafloroetilen
(PTFE) (Teflon®), ABS ve sert polistren için uygun
değildir.

• Uygulamadan önce boyalı, vernikli ve toz kaplamalı
farklı kaplama sistemlerinin Pattex %100 ile uyumluluğunu ayrı ayrı test ediniz.
• Pattex %100’un aynalarda kullanımı sadece DIN
1238 5.1 ve DIN EN 1036’ya uygun aynalar içindir.
Uygulama yapıştırılacak malzemelere göre değişiklik
göstermektedir. Genellikle tek taraflı bir uygulama
yeterlidir. Gerekli yapıştırıcı miktarı yüzeyin emiciliğine
bağlıdır. Düşük emiciliği olan veya emici olmayan
pürüzsüz yüzeylerde, az bir miktar yapıştırıcı ince bir
tabaka halinde kullanılarak güvenle yapıştırılır. Yüksek
emiciliği olan çok gözenekli malzemeler daha çok
miktarda yapıştırıcı gerektirir. Özel durumlarda her iki
tarafa da yapıştırıcı uygulanmalıdır.
Yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra parçaların hareket
etmesini engellemek için, parçaları bant veya vidalı
kelepçe ile en az 30 dakika boyunca sabitleyiniz.
Diğer yapıştırıcıların aksine yüksek basınç uygulamaya
gerek yoktur. Sadece yapıştırılmış parçaları hareket
ettirmeden tutmanız yeterlidir.
Pattex %100 ortamdaki nemi emerek kürleşir. Bu
nedenle tüm uygulamalarda bu nem (havadaki nem/su
buharı veya nemli bezden) sağlanmalıdır.

UYGULAMA
Birbirine yapıştırılacak yüzeyler; taşıyıcı, kuru, yağ
ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzeyleri
vakum ve solvent ile temizleyiniz. Eski yapıştırıcı, dolgu
ve yapışan renkli kaplamaların kalıntıları mekanik
olarak temizlenmelidir. Gerekli olduğu takdirde maskeleme bandı ile yapıştırıcıdan korunması gereken
yüzeyleri kaplayabilirsiniz.
• Bakır, bronz, pirinç gibi demir dışı metallerde uygulamadan önce Pattex %100 yapıştırıcının uyumluluğunun test edilmesini tavsiye ederiz.
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Emici olmayan, pürüzsüz malzemeler (plastik, metal)
normalde su geçirimsizdir. Yapıştırılacak her iki yüzey
de bu malzemelerden yapılmış ise, yapıştırılacak yüzeyler ancak önceden ıslatılırsa (örneğin nemli bez ile silinerek) Pattex %100 ile yapıştırılabilir. Üzerinde birikinti
veya damla şeklinde su kalmamalıdır. Geniş yüzeylerde
uygulama yapmadan önce nemin kurumadığından emin
olunmalıdır.
Emici malzemeler normalde su geçirgendir. Bu nedenle
sorunsuz olarak tüm yüzeye uygulanabilir. Genel olarak,
kürleşme sürecini önemli ölçüde yüzeyin emiciliği hızlandırır. Emici olmayan yüzeylerde ise yüzeyin önceden
nemlendirilmesi ile hızlandırılabilir. Normal koşullar
altında yapıştırma işlemine başlamadan önce yapıştırılacak yüzeyleri nemli bir bezle silmek yeterlidir.
Pattex %100, sorunsuz olarak nemli yüzeylerde uygulanabilir. Yapıştırıcı kürleşip, yapıştırılan yüzeyler tamamen kuruduktan sonra Pattex %100 nihai mukavemete
ulaşır. Kürleşme sırasında yapıştırılan yüzeylerin ıslak
veya suyun altında kalması nihai yapıştırıcı mukavemetini belirgin şekilde azaltacaktır.
Bu uygulama özellikle beton ya da tuğla gibi emici
yüzeyler için geçerlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖNEMLİ BİLGİLER
Boya ile uyumluluk: Pattex %100; akrilik boyalar, DD
cilalar (poliüretan bazlı vernik) ve alkid vernikler ile
uyumludur. Alkid reçine boyaları kullanıldığında kuruma
gecikebilir. Pattex %100 tek bileşenli poliüretan boyalar
ile uyumlu değildir.
Temizleme: Kullandıktan hemen sonra araçları alkol,
aseton veya temizleyici nafta ile temizleyin.

AMBALAJ
50 gr şişe ve 200 gr şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü 12 aydır. Ağzı sıkıca kapalı olarak serin ve
kuru yerde saklayınız.

DİKKAT !
Göz ve cilt ile temas halinde bol su ile yıkanarak doktora başvurulmalıdır. Çocukların ulaşabileceği yerlerden
uzak tutulmalıdır.
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Kimyasal Bazı :

Silan modifiyeli polimer

Yoğunluk :

25 °C’ de 1,1 g/cm3

Renk :

Şeffaf

Uygulama Sıcaklığı :

-5 °C - +40 °C

Açık Zaman :

10 - 15 dakika (23 °C, %50
Bağıl Nem)

Nihai Mukavemet :

Ortam sıcaklığı, nem ve
malzemenin türüne bağlı olarak
yaklaşık 1 gün

Sarfiyat :

230 g/m2 tek yüzeye
uygulandığında, yüzeyin
emiciliğine göre değişebilir.

Sıcaklık direnci :

-40 °C - +80 °C (kısa süreli
maruz kalma)

Çekme mukavemeti :

DIN EN 205’e göre
2,0 - 4,0 N/mm2 (ahşap)

TAMİR EXTREME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çeşitli yüzeyleri yapıştırır
▶▶ Yüksek kopma dayanımına (3 N/mm2) sahiptir
▶▶ Vibrasyona dayanıklıdır
▶▶ Elastik yapışma sağlar
▶▶ Solvent içermez
▶▶ İç ve dış mekanlarda kullanılır
▶▶ Yaşlanmaya ve neme dayanıklıdır

TANIMI
En zor yapıştırmalar için silan polimer esaslı elastik
yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap, deri, beton, harç, taş, mobilya ve kumaş gibi
emici; metal, cam, polistren köpük, cilalı yüzeyler,
PVC, ayna ve kauçuk gibi emici olmayan malzemelerin
yapıştırılmasında; ayakkabı tamirinde kullanılır. Polietilen ve teflon yüzeyler için uygun değildir.
• Çok yüksek ilk tutunma eldesi için: Pattex Tamir Extreme
her iki yüzeye de ince bir film halinde sürülür ve 4-9
dakika beklenir. Kontakt bir yapıştırıcı gibi yüzeyler
yapışkan hale gelince birleştirilip preslenir.
• Kürleşme sonrasında yüzey boyanabilir.

UYGULAMA
• İyi bir yapışma eldesi için ortamda nem olması yeterlidir. Yapıştırılacak yüzeyler su ile ıslatılmamalıdır.
Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, gerekiyorsa uygun
kimyasallar ile temizlenmelidir.
• Şeffaf yapıştırma eldesi için: Pattex Tamir Extreme
yüzeye ince bir film halinde sürülür ve yüzeyler 1 saat
preslenir.
• Boşluk doldurma ve dolgu amaçlı kullanım için: Max.
5 mm’e kadar olan boşluklara kalın bir tabaka halinde
Pattex Tamir Extreme uygulanır ve yapıştırılan yüzeyler
1-3 saat preslenir. 24 saat sonunda yapışma % 70
oranında gerçekleşmiş olur.

RENK
Şeffaf

AMBALAJ
8 gr tüp / blisterli
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapalı ambalajda 12 ay

DİKKAT !
Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasında
bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında derhal bol
su ile yıkayarak, doktora başvurulmalıdır. Çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalı
ve uzun süreli solunmamalıdır.
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Yoğunluk (25 °C’de ) :

1,1 gr/cm3

Uygulama sıcaklığı :

5 °C ile 40 °C arasında

Açık zaman :

5 dakika

Kürleşme zamanı :

2 mm/gün

Kopmada uzama :

% 200

Isı dayanımı :

-50 °C ile 110 °C arasında

Boşluk doldurma :

Max. 5 mm

ULTRA GEL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Inovatif jel formülü ile daha esnek
▶▶ Hareketli yüzeylerde yüksek performans
▶▶ Çok küçük aralıklara bile nüfuz edebilme

TANIMI
Kuvvetli ve hızlı yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Porselen, metal, deri, kauçuk, ahşap, kağıt, plastik vb.
maddeleri güçlü bir şekilde yapıştırır.

UYGULAMA
Ürünün uygulanacağı yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Dayanımı belirsiz ve pürüzlü yüzeylerde
çalışırken, ürünün boşlukları dolduracak şekilde yeterli
miktarda kullanıldığından emin olunmalıdır.

RENK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şeffaf

AMBALAJ
3 gr blisterli tüp

RAF ÖMRÜ
12 ay (açılmadan)

Tür:

Poliüretan

Yoğunluk :

1,26 g/cm3

Viskozite :

550.000 cpa aralığında

Parlama noktası :

121 °C

Donma noktası :

Donma yapmaz

Uygulama sıcaklığı aralığı : 4 °C üzeri sıcaklıklarda

DİKKAT !

Yapışma özelliğini
koruduğu sıcaklık :

Ürünün solunması, baş dönmesi, mide bulantısı ve
sersemliğe sebep olabilir. Çocukların ulaşması engellenmelidir. Yanıcı olduğu için alevden uzak tutulmalıdır.
Ciltle temasında derhal bol suyla yıkanmalıdır. Gözle
temasında 15 dakika boyunca bol suyla yıkanıp doktora
başvurulmalıdır.
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-18 °C ile 71 °C arasında

SUYA DAYANIKLI SÜPER
JAPON
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Solvent içermez
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Suya ve bulaşık makinesinde yıkamaya dayanıklı
▶▶ Saniyeler içinde etkisini gösterir
▶▶ İz bırakmaz
▶▶ Farklı yüzeylerde kullanıma uygundur
▶▶ Polietline (PE) ve polipropilen (PP) yüzeylerde, cam,
strafor ve sentetik elyaflarda, içerisinde sıcak sıvı
bulunan eşyalarda kullanımı uygun değildir.

TANIMI
Gözenekli ve gözeneksiz yüzeyleri yapıştırmak için kullanılan siyanoakrilat esaslı hızlı yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Devamlı su ile temas eden seramik, metal, kauçuk, deri,
ahşap, plastik ve kağıt yapıştırmak için kullanılır.

UYGULAMA

DİKKAT !

• Yapıştırılacak malzeme kuru, ya¤ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
• Yapıştırılacak yüzeye Pattex Suya Dayanıklı Süper
Japon damlatılır ve hemen preslenir.
• Presleme işlemine bir kaç saniye devam edilir ve
yapışma sonuçlanır.
• Taşan kısımlar kurumadan etilasetat ile temizlenebilir.

Zararlı bir madde olan siyanoakrilat içerir. Çocukların
erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Göz ve deri
temasında kaçınılmalıdır. Gözle temas durumunda derhal bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK
Şeffaf

AMBALAJ
3 gr blisterli tüp

RAF ÖMRÜ
Oda sıcaklığında 2 yıl
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Viskozite (mPas) :

220

PVC için donma süresi :

2 - 5 sn

Ahşap için donma süresi :

40 - 50 sn

Alüminyum için donma süresi :

20 - 30 sn

Ahşap için kesme mukavemeti :

10 - 15 N/mm2

Alüminyum için kesme mukavemeti :

10 - 15 N/mm2

Isı direnci :

<80 °C

SÜPER JAPON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Solvent içermez
▶▶ Çabuk kurur, saniyede yapıştırır
▶▶ Isı direnci yüksektir
▶▶ Kimyasal direnci vardır
▶▶ Az bir miktar kullanılarak yapıştırma sağlanır
▶▶ İz bırakmaz
▶▶ Çok küçük boşluklara bile nüfuz eder

TANIMI
Siyanoakrilat esaslı hızlı yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Plastik (PVC, ABS, polistren, polistrol), ahşap, metal, çin
porseleni, seramik, deri, kauçuk, mantar, mukavva vb.
gözenekli ve gözenekli olmayan yüzeyleri yapıştırmak
için kullanılır.

UYGULAMA

DİKKAT !

• Yapıştırılacak malzeme kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
• Yapıştırılacak yüzeye Pattex Süper Japon damlatılır ve
hemen preslenir.
• Presleme işlemine bir kaç saniye devam edilir ve
yapışma sonuçlanır.
• Taşan kısımlar kurumadan etilasetat ile temizlenebilir.

Zararlı bir madde olan siyanoakrilat içerir. Çocukların
erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Göz ve deri
temasında kaçınılmalıdır. Gözle temas durumunda derhal bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK
Şeffaf

AMBALAJ
3 gr blisterli tüp ve 10 gr blisterli şişe

RAF ÖMRÜ
Oda ısısında 2 yıl, 40 °C’de 7 ay
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Viskozite (mPas) :

220

PVC için donma süresi :

2 - 5 sn

Ahşap için donma süresi :

40 - 50 sn

Alüminyum için donma süresi :

20 - 30 sn

Ahşap için kesme mukavemeti :

10 - 15 N/mm2

Alüminyum için kesme mukavemeti :

10 - 15 N/mm2

Isı direnci :

<80 °C

SUPER GLUE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok hızlı kürleşme
▶▶ Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

TANIMI
SUPER GLUE, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir
siyanoakrilat yapıştıcısıdır. Özellikle çok hızlı kürleşme
istenen uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

UYGULAMA ALANLARI
Cam, kauçuk, metal ve birçok plastik yüzey için uygundur.

UYGULAMA
Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde
ayarlanmalıdır. Yeteri miktarda yapıştırıcısı bir yüzeye
uygulandıktan sonra yüzeyler sıkıca bastırılır. Uygulama
sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasındadır.

AMBALAJ

DİKKAT !

20 gr plastik şişe

RAF ÖMRÜ
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında kuru ve serin yerde
(5 °C ve +25 °C arasında) saklanıldığında
raf ömrü 12 aydır.

Kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı
bir şekilde muhafaza edilmelidir. Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır. Deriyle temasında
hızla kürleşir. Cilde veya göze damlatmayınız, gözle
temas etmesi halinde ciddi zarar verebilir. Ambalajlar
sıkı kapatılmadığında sertleşir.
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MERMER & TAŞ YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Akma yapmaz
▶▶ Rengi değişmez
▶▶ Kırılmaz
▶▶ Üzeri boyanabilir
▶▶ Kurşun ve asbest geçirmez

TANIMI
Polyester esaslı, iki komponentli, mermer, granit ve
doğaltaş yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü mermer, taş, granit, karo ve fayans gibi malzemelerin yapıştırılmasında, delik ve çatlakların onarımında, kopan parçaların tamirinde kullanılır.

UYGULAMA
• Yapıştırılacak malzemeler kuru, tozsuz, yağ ve kirden
arındırılmış olmalıdır.
• Spatula veya benzeri bir aparatla, ayrı bir yerde
100 gr macuna 2-3 gr sertleştirici (1 çorba kaşığına,
1 nohut iriliğinde sertleştirici) karıştırılır. Yapıştırılacak
yerlere sürülür. Hazırlanan karışım, ortamın ısısına
bağlı olarak 4 - 7 dakikada donar. Uygulamadan
30 dakika sonra malzeme taşlaşır.
• Karışım kürleşmeden önce aseton veya tinerle temizlenebilir. Kürleştikten sonra ise aletin üzerinden yakılarak, yüzeyden mekanik olarak temizlenebilir.

AMBALAJ
250 gr + 7 gr / Kolide 24 adet
800 gr + 25 gr / Kolide 12 adet
1200 gr + 35 gr / Kolide 12 adet

RAF ÖMRÜ

DİKKAT !
Kullandıktan sonra artan karışım, tekrar kullanılmak
üzere pakete eklenmemelidir. Yanıcıdır.
Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır. Çocukların ulaşması engellenmelidir. Göz ve ciltle teması halinde hemen
su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk :

1,6 gr/cm3

Çalışma ısısı :

-10 °C ile 70 °C arasında

Açık zaman :

7 dakika (20 °C’de)

Kürleşme zamanı :

30 dakika

Isıya dayanıklılık :

-70 °C ile 200 °C arasında

Kuru ve serin ortamda 12 ay
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HOTMELT SICAK MUM
YAPIŞTIRICI
TANIMI
Geniş kullanımı olan, etilvinil asetat, çubuk şeklinde,
hotmelt yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap, metal, plastik (PVC vb.) maddeler üzerinde
kullanılabilir. Kumaş, deri, sentetik maddeler, karton
kapama, gevşek halıları sabitleme, mobilya tamiratı,
kablo sabitleme, çerçeve birleştirme, hediyelik ve süs
eşyası yapımı, maket ve oyuncak imalatı, yapma çiçek
yapımı vb. işlemlerde kullanılır.

UYGULAMA
Pattex Hotmelt yapıştırıcı çubuk yerleştirildikten sonra
Pattex Hotmelt tabanca düzgün bir yüzeyin üzerine
(mukavva veya tahta) koyulur ve 2 dakika kadar
ısınmaya bırakılır. Yapıştırıcı tetiğe basarak yüzeye
uygulanır. Yüzeyler hemen biraraya getirilip kuvvetle
preslenir. İki dakika sonra yapıştırıcı en yüksek yapışma
direncine ulaşır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMBALAJ
200 gr / Kolide 24 adet
1 kg / Kolide 6 adet
25 kg

Mum tutkal :

şeffaf

Açık zaman :

90 - 120 sn

RAF ÖMRÜ

Kesme kuvveti
(kereste-kontraplak) :

4.0 N/mm2

Kesme kuvveti (alüminyum) :

2.0 N/mm2

DİKKAT !

Uzunluk :

200 mm

Uygulama öncesi malzeme, hotmelt tabancası yardımıyla ısıtıldığı için, uygulama sırasında ürün göz ve cilt
ile temas ettirilmemelidir.

Çalışma sıcaklığı :

206 °C

Viskosite (20 °C) :

16.000 - 20.000 m Pas

Kesme kuvveti (PVC) :

4.0 mm2

Yumuşama noktası arasında : 83 °C ile 89 °C

Kuru ve serin ortamda 12 ay
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HOTMELT SICAK MUM
TABANCASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Otomatik beslemeli (tetikli)
▶▶ Isı yalıtımlı uca sahip
▶▶ İki dakikadan daha kısa bir sürede ısınma

TANIMI
Hobi ve profesyonel kullanıma uygun 70 Watt gücünde,
otomatik beslemeli mum yapıştırıcı tabancasıdır.

UYGULAMA
Hotmelt Sıcak Mum Yapıştırıcı, Hotmelt Sıcak Mum
Tabancasına yerleştirilir, düz bir yüzeye (karton veya
ahşap) 7 dakika boyunca ısınmak üzere bırakılır. Tetiği
kullanarak yapıştırıcı istenen yüzeye uygulanır.
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UNIVERSAL MIX EPOKSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ -20 °C ve 120 °C arasında ısıya dayanıklıdır
▶▶ Dozaj donanımı sayesinde zaiyat önlenmektedir
▶▶ Boya ile renklendirilebilir
▶▶ Elektriği iletmez
▶▶ 5 dk’da ilk tutunma

TANIMI
Ş›r›nga ambalajda çok güçlü ve h›zl› epoksi yap›şt›r›c›.

UYGULAMA ALANLARI
Metal, mermer, seramik, cam, taş, ahşap, deri, plastik
yapıştırmak için kullanılır.

UYGULAMA
• Yapıştırılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan
arındırılmış olmalıdır.
• Dozaj donanımının iki ucu kesilir. Pistonları iterek,
komponentler eşit oranda çıkartılır. Dikkatlice karıştırılmalıdır.
• Karışım yapışacak her iki yüzeye ince bir tabaka
halinde sürülmelidir. Her iki parça birbirine yapıştırılıp
ve birkaç dakika boyunca birarada tutulmalıdır. Yapıştırılan parça 20 dakika sonra kullanılabilir. Taşan
yapıştırıcı derhal silinmelidir ve her kullanımdan sonra
aletler sıcak su ile yıkanmalıdır.

Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasında
bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkanarak, doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalı ve uzun
süreli solunmamalıdır.

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

27 gr şırınga / blisterli

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 2 yıl

DİKKAT !

Isı dayanımı :

-20 °C ile 120 °C arasında

Nihai sertleşme :

6 saat sonunda

Karışımı kullanma süresi :

5 dakika

İlk sertleşme :

20 dakika
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RAPID UNIVERSAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 2 dakikada sertleşir
▶▶ Su, yağ ve solventlere karşı dirençlidir
▶▶ Solvent içermez, sertleşme esnasında hacim kaybı
olmaz

TANIMI
Genel amaçlı hızlı epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap mobilya onarım, kapı çatlaklarının onarımı, cam
eşyaların onarımı, tel, lif, kumaş dokusu ve karton gibi
materyallerin yapıştırılması, kablolarının konsollara
sabitlenmesi, her türlü deliğin kapatılması, oyuncak
tamiratı, ayakkabı tamiratı, maket uçak yapımı, model
ev yapımı, hediyelik eşya imalatı, kristal, cam, cam
elyaf, ahşap, PVC, poliüretan, mermer, taş, seramik,
karton, tekstil, formika, polistren, porselen yapıştırmak
için uygundur.

UYGULAMA

DİKKAT !

• Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. A ve B
bileşenlerinden eşit miktarlar düz bir yüzeye sıkılır. Tek
bir renk elde edilene kadar bileşenler spatula ile iyice
karıştırılır. Karışım yapıştırılacak yüzeylerden birine
yayılır ve iki yüzey birbirine birleştirilir.
• Büyük güç yüklemelerine maruz kalacak parçalarda
50°C’nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasında
bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkayarak, doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalı ve uzun
süreli solunmamalıdır.

AMBALAJ
24 gr 2x11 ml tüp / blisterli

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı dayanımı :

-30 °C ile 130 °C arasında

Sertleşme süresi :

2 dakika

Nihai sertleşme :

24 saat

Yoğunluk :

1,1 gr/cm2

Kopma Dayanımı :

9 N/mm2
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RAPID AUTO

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 2 dakikada sertleşir
▶▶ Su, yağ ve solventlere karşı ekstra dirençlidir
▶▶ Aracın oluşturduğu titreşimlere dayanıklıdır
▶▶ Solvent içermez, kuruma sırasında hacim kaybına
uğramaz

TANIMI
Tüm araç parçaları için hızlı epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Motorlu araçların tüm metal ve plastik aksamının yapıştırılması, kırık ve çatlakların onarılması, birleşim yerleri
ve deliklerin doldurulması ve onarılması, dikiz aynası
yapıştırılması, kapı kolu, kapı filtreleri yapıştırılması,
çatlamış tamponların onarılması, plastik aksesuarların
sabitlenmesi, araç logolarının yapıştırılması, çatlamış
farların onarılması, kırıkların doldurulması için kullanılır.

UYGULAMA

DİKKAT !

• Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. A ve
B bileşenlerinden eşit miktarlar düz bir yüzeye sıkılır. Tek
bir renk elde edilene kadar bileşenler spatula ile iyice
karıştırılır. Karışım yapıştırılacak yüzeylerden birine
yayılır ve yüzeyler biraraya getirilir. Parçalar kımıldatılmadan 2 dakika bekletilir. Yapıştırılan yüzeylerde 15
dakika hiçbir işlem yapılmamalıdır. Yıkama, temizleme,
perdahlama ve boya işleri için 24 saat beklenmesi önerilir.
• Büyük güç yüklemelerine maruz kalacak parçalarda
50°C’nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasında
bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkayarak, doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalı ve uzun
süreli solunmamalıdır.

AMBALAJ
24 gr 2x11 ml tüp / blisterli

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı dayanımı :

-30 °C ile 130 °C arasında

Sertleşme süresi :

2 dakika

Nihai sertleşme :

15 dakika

Kopma dayanımı :

8 N/mm2

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 2 yıl
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RAPID METAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İki bileşenlidir
▶▶ Su, yağ ve solventlere karşı dirençlidir
▶▶ Solvent içermez, sertleşme esnasında hacim kaybı
olmaz

TANIMI
Tüm metal aksamlar için epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü metalin birbirine yapıştırılması, metal yüzeylerdeki çatlakların onarılması, deliklerin doldurulması,
metal borular üzerindeki çatlakların ve su kaçaklarının
onarılması, sıyrılmış vida diş ve yivlerinin yeniden
yapılması için kullanılır. Demir, çelik, paslanmaz çelik,
bakır, alüminyum ve pirinç üzerinde güçlü yapışma
sağlar. PE, PP ve teflon için uygun değildir.

UYGULAMA
Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. A ve B
bileşenlerinden eşit miktarlar düz bir yüzeye sıkılır. Tek
bir renk elde edilene kadar bileşenler spatula ile iyice
karıştırılır. Karışım yapıştırılacak yüzeylerden birine
yayılır ve iki yüzey birbirine birleştirilir.

AMBALAJ
31 gr 2x11 ml tüp / blisterli

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk :

1,5 gr/ml

Isı dayanımı :

-30 °C ile 150 °C arasında

Sertleşme süresi :

4 dakika

Nihai sertleşme :

8 saat (20 °C)

Kopma Dayanımı :

9,4 N/mm2

Açık zaman :

3 dakika

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 2 yıl

DİKKAT !
Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasında
bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkayarak, doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalı ve uzun
süreli solunmamalıdır.
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TAMİR EXPRESS EPOKSİ ESASLI
GÜÇLÜ TAMİR MACUNU
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Epoksi esaslıdır
▶▶ İki bileşenlidir
▶▶ Solventsizdir
▶▶ Delinebilir
▶▶ Perdahlanabilir
▶▶ İşlenebilir
▶▶ Boyanabilir

TANIMI
Epoksi esaslı tamir macunu.

UYGULAMA ALANLARI
•A
 hşap, metal, seramik, plastik, kristal, tuğla, alçı,
mantar, ayna vb. her türlü malzemeyi onarır, tamir
eder, yapıştırır, asar, sabitler. İç ve dış mekanlarda
tüm onarım ve yapıştırma işleri için eşsiz bir tamir
macunudur.
• PE, PP ve teflon için uygun değildir.

UYGULAMA

DİKKAT !

• Uygulanacak yüzeyler temiz, her türlü yağ ve tozdan
arındırılmış olmalıdır.
• Kullanılacak miktarda ürün kesilir. Yüzeyde homojen
renk elde edilene kadar yoğurma yapılır (yaklaşık
1 dakika). Koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Ardından uygulama yapılır.

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk:

2 g/ml

Uygulama süresi :

3 dakika

Kürleşme süresi :

24 saat (5-6 dk içinde
kat›laş›r, 15 dakika sonra
z›mparalanabilir, matkapla
delinebilir, ba¤lanabilir)

Is› dayan›m› :

-30 °C ile +120 °C aras›nda

48 gr blisterli

RAF ÖMRÜ
Kapalı, orijinal kutusunda saklı ve +10 °C ile +25 °C’de
2 yıl
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Sert PVC Yapıştırıcısı

SERT PVC YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yapıştırılacak yüzeyler uygun bir çözücü ile silinir.
Böylece yapıştırılacak yüzey tamamen temizlenerek
yağ ve tozdan arındırılmış olur.
▶▶ Tangit kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Borunun ekseni yönünde ilk önce mufa, sonra da
boruya homojen bir şekilde sürülür. Boru ve mufu
karşılıklı olarak çevirmeden boru mufun sonuna kadar
itilerek bu durumda birkaç saniye tutulur. Yapıştırılacak
parçalar yapıştırıcı sürülmesinden itibaren 4 dakika
içerisinde birbirine yapıştırılmalıdır.
▶▶ Yapıştırma işleminden sonraki ilk beş dakika içerisinde
borular hareket ettirilmemelidir. 10 °C’den düşük
sıcaklıklarda bu zaman en az 15 dakika olmalıdır.
Yapıştırılmış borular toprak altına 10-12 saat sonra
yerleştirilmelidir. Boruların kullanılmasına en erken
son yapıştırma işleminden itibaren 24 saat sonra
başlanmalıdır. Basınca dayanıklılık testi işletme
basıncının 1,5 katı esas alınarak yapılmalıdır.

TANIMI
Stabilize edilmiş Tetrahidrofuran (THF) esaslı çözücü
içeren yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Tangit, atık su boruları, endüstriyel tesis boruları, gaz
ve tarımsal sulama boruları gibi sert PVC’den yapılmış
basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesi için
kullanılır.
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SARFİYAT
Boru İç Çapı (mm)

Tangit Miktarı (gr)

25

8

32

11

40

15

50

17

65

22

80

40

100

80

125

130

150

190

200

260

250

380

300

520

AMBALAJ

DİKKAT !

50 gr / Kolide 40 adet
125 gr / Kolide 30 adet
250 gr / Kolide 24 adet
500 gr / Kolide 12 adet
1 kg / Kolide 12 adet

Yanıcıdır. Bu nedenle çalışma esnasında sigara içilmemeli, kaynak yapılmamalı, alev veya kıvılcım oluşturulmamalı, ortam havalandırılmalıdır. Göze temas etmesi
halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Kimyasallara dayanım
konusunda bilgi için üretici ile temasa geçiniz.

RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Açılmamış kapalı ambalajında 24 ay (20 °C)

Vizkozite 23 °C’de :
Çalışma Sıcaklığı
20°C
>40°C
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9000 - 11000 CP (Brookefield)
Açık zaman
4 dakika
<1 dakika

Renovasyon ve
Dekorasyon Ürünleri

NORMAL DUVAR KAĞIDI
YAPIŞTIRICISI
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Yüksek nem direncine sahiptir.
▶▶ Yapıştırma esnasında düzeltme imkanı vardır.
▶▶ Isı değişikliklerine, kalker ve çimentoya uyum sağlar.
▶▶ Kolay karıştırılır ve sürülür.
▶▶ Suda kolay çözünür, topaklanma yapmaz.

TANIMI
Yüksek değerli MC (Metilselüloz) esaslı duvar kağıdı
yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Normal kağıtlar ve hafif kağıtlar için kullanılır.

UYGULAMA
▶▶Yüzeyler kuru, temiz, düzgün ve eski kağıtlardan
arındırılmış olmalıdır. Çok emici yüzeyler, 1:80 oranında suyla hazırlanacak karışımla astarlanmalıdır.
Paketin içeriği (tablodaki oranlara göre) karıştırılarak, soğuk suya katılır. 2-3 dakika beklendikten sonra
tekrar karıştırılır. 20 dakika bekledikten sonra, nihai
karıştırma kuvvetlice yapılır.
▶▶Yapıştırıcı, fırçayla homojen bir şekilde kağıda sürülür ve kağıt 5-10 dakika yumuşamaya bırakılır. Daha
sonra yapıştırma gerçekleştirilir.

AMBALAJ
125 gr / Kolide 40 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 24 ay.

SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER
İçerik :

Metilselüloz

Çözünürlük :

Soğuk suda, 20 dakika

115

SPECIAL KAĞIT YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Yüksek nem direncine sahiptir
▶▶ Yapıştırma esnasında düzeltme imkanı vardır
▶▶ Isı değişikliklerine, kalker ve çimentoya uyum sağlar
▶▶ Suda kolay çözünür, topaklanma yapmaz
▶▶ Kokusuzdur.

TANIMI
Yüksek değerli MC (metilselüloz) ve sentetik reçine
esaslı duvar kağıdı yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Ağır kağıtlar, baskılı kağıtlar, floklu kağıtlar,
kabartma ve vinil kaplı kağıtlar (ahşap, mantar, jüt,
ipek, dokuma vb.), fotoğraf baskılı kağıtlar, tekstil
kağıtları, yırtılabilen kağıtlar için uygundur.

UYGULAMA
▶▶Yüzey kuru, temiz, düzgün ve eski kağıtlardan arındırılmış olmalıdır. Çatlak ve oyuklar kapatılmış olmalıdır. Çok emici yüzeyler 1:40 oranında suyla hazırlanacak karışımla astarlanmalıdır. Paketin içeriği
(tablodaki oranlara göre) karıştırılarak, soğuk suya
katılır. 2-3 dakika bekledikten sonra tekrar karıştırılır.
15 dakika bekledikten sonra, nihai karıştırma kuvvetlice yapılır. Artık Metylan Special kullanıma hazırdır.
▶▶Kağıtlar ve floklular için: Yapıştırıcı, fırçayla homojen bir şekilde kağıda sürülür ve kağıt 5-10 dakika
yumuşamaya bırakılır. Daha sonra yapıştırma gerçekleştirilir.
▶▶Kabartma ve vinil kaplı kağıtlar için: Yapıştırma aynı
şekilde gerçekleştirildikten sonra, küçük bir silindir
veya spatül yardımı ile duvarla kağıt arasındaki hava
alınır.

SARFİYAT

AMBALAJ
200 gr / Kolide 40 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 24 ay.

TEKNİK ÖZELLİKLER
İçerik :

Metilselüloz, sentetik reçine

Çözünürlük :

Soğuk suda, 20 dakika
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UNIVERSAL DUVAR KAĞIDI
YAPIŞTIRICISI
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Naturel kürleşmeye sahiptir.
▶▶ Değişken yapışma özellikleri vardır.

TANIMI
Selüloz türevli tozların karışımından oluşan duvar
kağıdı yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Ağır kağıtlar, baskılı kağıtlar, floklu kağıtlar,
kabartma ve vinil kaplı kağıtlar (ahşap, mantar, jüt,
ipek, dokuma vb.), fotoğraf baskılı kağıtlar, tekstil
kağıtları, yırtılabilen kağıtlar için uygundur.

UYGULAMA
▶▶Yüksek emici duvarlarda (sıva, kireç vb.) duvar kağıdı
kaplamadan iki saat önce astar uygulanması tavsiye
edilir.
▶▶Uzun bir parça ile Metylan Universal, kağıda
homojen bir şekilde uygulanır. Kağıt birkaç dakika
yumuşamaya bırakılır. Kağıt, duvara, arada hava
kalmayacak şekilde yapıştırılır. Vinil kaplı kağıtlar
için solüsyona % 5 oranında Metylan Special sıvı
eklenmesi tavsiye edilir.

AMBALAJ
500 gr ve 1 kg / Kolide 10 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay

SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk :

0,4 gr/cm3

Görünüm :

Krem beyaz

PH :

8-9

Dispersiyon zamanı :

Yaklaşık 30 dakika (soğuk suda)

▶▶(500 gr için yukarıdaki karışım oranlarının yarısı baz
alınmalıdır.)
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OVALİT SIVI DUVAR KAPLAMA
YAPIŞTIRICISI
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Kullanıma hazır.
▶▶ Rutubetten etkilenmez.
▶▶ Şeffaf olarak kurur.

TANIMI
Solvent içermeyen kullanıma hazır dispersiyon esaslı
duvar kağıdı yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Tekstil duvar kağıtlarının ve kaplamalarının, kaba
dokunmuş duvar kağıtlarının, metal duvar kağıtlarının, çift yönlü PVC folyoların, kaşelenmiş jüt ve cam
dokumaların, fiber duvar kağıtlarının yapıştırılması
için kullanılır. Ayrıca ağır duvar kaplamalarının
yapıştırılmasında Metylan Normal ile birlikte kullanılır.

UYGULAMA
▶▶		Temiz, düz, sağlam, emme ve taşıma özelliğine
sahip ve kuru olan tüm iç sıva yüzeyleri, duvar kağıdı,
beton, kartonpiyer, sunta ve ağaç levhalar üzerinde
uygulanabilir. Emici olan yüzeyler önceden Thomsit
R 777 ile astarlanmalıdır. Nemin dışarıdan içeriye
girdiği, nem oranının yükseldiği koşullar önceden
giderilmeli, küf mantarları ve lekelerin oluştuğu
yüzeyler, uygulanmadan önce temizlenmelidir. Yeni
sıvaların kurumuş olması ve emici olmayan yüzeylerin, gerekli ön çalışmalar yapılarak yapıştırmaya
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
▶▶Tekstil duvar kağıtlarının yapıştırılmasında malzeme
rulo veya fırçayla yüzeye uygulanır ve kurumadan
malzeme üzerine yapıştırılarak, silindir ile hava boşluğu kalmayacak şekilde dış kısımlara doğru bastırılır.
Kağıt tabanlı vinil kağıtların kaplanmasında: 1:20
Metylan Normal ve su karışımı kullanılır (Örneğin
100 gr Metylan Normal 2 lt su ile karıştırılarak). Kalın

vinil kağıtların az emici duvara yapıştırılmasında:
1:20 Metylan Normal ve su karışımına, karışımın
% 20’si kadar Metylan Sıvı katılmalıdır. (Örneğin
100 gr Metylan Normal 2 lt su ile karıştırılarak oluşturulan karışıma 400 gr Metylan Sıvı) İnce metallerin
yapıştırılmasında 1:20 Metylan Normal karışıma,
karışımın % 25’i kadar Metylan Sıvı katılmalıdır.
(Örneğin 100 gr Metylan Normal 2 lt su ile karıştırılarak oluşturulan karışıma 500 gr Metylan Sıvı).

SARFİYAT
150 - 275 gr/m2 (yapıştırılacak malzemenin türüne
göre)

AMBALAJ
5 kg plastik kova
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru ve serin ortamda 12 ay (5 °C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda).

DİKKAT
Ürünü dondan koruyunuz. Mutlaka 5 °C ve üstü sıcaklıklarda depolanmalıdır.

Bazı :

Yüksek kaliteli sentetik polimer

Özgül Ağırlık :

1,03 gr/cm3

pH :

5,8 - 6,5

Renk :

Beyaz, kuruduğunda şeffaf

Uygulama Sıcaklığı :

5 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda
uygulama yapılmalıdır

Açık Zaman :

Normal ortam koşullarında 30
dakika

Uygulama Aletleri :

Fırça ve rulo
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METAL PARLATICI

TANIMI
Macun kıvamlı, konsantre metal parlatıcı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Metal yüzeylerde zaman içerisinde oksitlenme sonucunda oluşan mat görünümü yok eder ve yüzeye
parlaklık kazandırır. Çelik, alüminyum, bakır, çinko,
nikel, demir, kalay, altın, gümüş gibi metallerde kullanılır. Otomobil, ütü, armatür, deniz araçları, alüminyum doğramalar, altın, gümüş takılar ve aksesuarlar,
merdiven korkulukları, trabzanlar, metal aksesuarlar
başlıca kullanım alanlarıdır.

UYGULAMA
▶▶Temiz bir bez ya da sünger yardımıyla yüzeye yayılır, oval hareketlerle metale iyice yedirilir. Yüzeyde
beyaz bir tabaka oluştuktan sonra tekrar temiz bir
bez ile yüzey parlatılır.
▶▶Besin maddeleri ile doğrudan temas edecek yüzeylerde kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMBALAJ
80 gr / Kolide 24 adet

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ay.

Yoğunluk :

0,4 kg/lt

Görünüm :

Krem beyaz

PH :

8-9

Dispersiyon zamanı :

30 dakika (soğuk suda)
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SPREY BOYALAR

SPREY VERNİK
TANIMI
Yüksek kalitede akrilik vernik. Hızlı kurur ve dayanıklı
bir kıvam alır. Açık havada veya içeride kusursuz bir
görünüm kazandırır. Metal, ahşap, cam, taş, seramik,
mukavva ve boyanabilir plastik zeminlere uygulanabilir. Vernik, boyanın çizilmesini engeller, hava koşullarına karşı dayanıklılığını arttırır. Mat ya da parlak
verniklerimiz şeffaftır.

RENK
Renksiz Mat, Renksiz Parlak

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

ASTAR
TANIMI
Profesyonel bir ürün olan astar; metal, ahşap, cam,
yazı tahtası gibi ürünlere sentetik veya akrilik boyamalardan önce kullanılır.
Astar kullanımı boya sarfiyatını azaltır, boyanın daha
kalıcı olmasını sağlar.

RENK
Gri

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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SPREY BOYALAR

TAMPON BOYASI
TANIMI
Siyah renkli oto tamponlarının ve yan çıtalarının boyanmasında kullanılır. Yüksek kapatıcılığa ve dayanıklılığa
sahiptir.

RENK
Siyah

AMBALAJ

400 ml / Kolide 6 adet

600 °C ISIYA DAYANIKLI
SPREY BOYA
TANIMI
Yüksek ısıya karşı dayanıklı silikon esaslı özel boyadır.
Mangal, soba, soba borusu, şömine, lamba gölgelikleri gibi yüzeylerde kullanılabilir.

RENK
Siyah

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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SPREY BOYALAR

INOX BOYASI
TANIMI
Çabuk kuruyarak, sertleşen akrilik boya, çelik görüntüsü verir.
Metal, ahşap, cam, seramik için uygundur.

RENK
Inox

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

METALİK SPREY JANT BOYASI
TANIMI
Otoların alaşımlı jantlarının boyanmasında kullanılır.
Mükemmel bir tamirat sağlar. Metalik jant boyası dış
hava koşullarına karşı çok dayanıklıdır.

RENK
Gri 9006

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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SPREY BOYALAR

METALİK SPREY BOYA
TANIMI
Akrilik metal efekti verir. Ürün rengi ambalajda görünen
ile aynıdır. Kapalı alanlar ve açık havada kullanımda
yüksek kaliteli ve çabuk kuruma özelliğine sahip akrilik
boyadır. Taş, ahşap, metal, plastik, cam ve seramik
gibi yüzeylerde kullanılabilir. En iyi sonuçlar bisiklet,
arabalar, metal raflar, aletler, bahçe takımları gibi
malzemelerde alınmıştır.

RENK
Metalik Gümüş, Metalik Altın

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

EMAYE BOYASI
TANIMI
Zarar görmüş emaye yüzeyleri onarmak için idealdir.
Çabuk kurur.

RENK
Beyaz

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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SPREY BOYALAR

RADYATÖR BOYALARI
TANIMI
Zarar görmüş veya eskimiş radyatörleri onarmak için
idealdir.
Isıya karşı dayanıklıdır.
Sentetik reçine formülü sayesinde çabuk kurur.

RENK
Beyaz

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

ÖZEL EFEKT SPREY BOYA
TANIMI
Yüksek kalitede üretilmiş akrilik Metylan Color Spray
Effect sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır. Ürün rengi
kapakta görünen ile aynıdır. Şık metalik görünüşü ile,
şamdan, çiçek düzenlemeleri, raf gibi yerlere yeni
parlaklıklar sağlar. Çabuk kuruma özelliğine sahiptir.
Yüksek kalitede kaplama özelliği ile eşyalarınızı korur
ve zengin bir görünüm sağlar. Metal, ahşap, rafya,
cam ve boyamaya uygun plastikler gibi tüm pürüzsüz
yüzeylerde kullanımı uygundur.

RENK
Krom, Altın

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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SPREY BOYALAR

UNIVERSAL AKRİLİK SPREY
BOYA (RAL RENKLERİ)
TANIMI
RAL renk sistemine uygun yüksek kalitede akrilik boyadır.
Hızlı kurur ve dayanıklı bir kıvam alır. Açık havada
veya içeride kusursuz bir boyama sağlar. Metal,
ahşap, cam, taş, seramik, mukavva ve boyanabilir
plastik yüzeylere uygulanabilir.

RENK
Beyaz Mat 9010, Beyaz Parlak 9010, Siyah Mat
9005, Siyah Parlak 9005, Motor Mavi 5002, Mavi
5009, Taksi Sarısı, Sarı 1021, Motor Kırmızı 3020,
Kırmızı 3000, Kırmızı 3002, Bordo 3005, Gri 7001,
Açık Gri 7035, Yeşil 6001, Kahve 8028, Turuncu
2008, Bej 1015

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet
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KAYDIRMAZLAR

ORİJİNAL KAYDIRMAZLAR
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶Yumuşak dokusu sayesinde yüzeyleri çizilmelere
karşı korur.
▶▶Üzerindeki herşeyin sabit kalmasını sağlar.

TANIMI
Raf üstleri, çekmece içleri, araba, tekne vb. yerlerde
kullanmak için ideal.

RENK
Beyaz, Bej, Vişne, Siyah

AMBALAJ
30 cm x 100 cm / Kolide 12 adet

SUPREME KAYDIRMAZLAR
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶Yüzeyleri çizilmelere karşı korur, üzerindeki materyalleri sabitler.
▶▶Her yerde ve her durumda güvenle kullanılır.

TANIMI
Tencere ve tava yerleştirdiğiniz dolaplar için ideal.

RENK
Lacivert, Vişne, Siyah, Bej, Beyaz

AMBALAJ
50 cm x 100 cm / Kolide 6 adet
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BANTLAR

MASKELEME BANDI
ÜRÜN AVANTAJLARI
Bir çok yüzeye iyi yapışma ve kolay çıkabilme özelliğine sahiptir.
60 °C’ye kadar ısıya dayanıklıdır.

TANIMI

Krepe kağıt bant.

UYGULAMA ALANLARI

▶▶Boya, cila vb. işlerde boyanması istenmeyen yüzeyleri kapatmak
▶▶Silikon ve akrilik mastik uygulamalarında mastiğin
bulaşmaması istenen yüzeyleri kapatmak amacıyla.

AMBALAJ
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x
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x
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50
50
50
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m
m
m
m
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/
/
/
/
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Kolide
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96
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48
32
24

adet
adet
adet
adet
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DEPOLAMA
▶▶18 °C ‘de nemsiz ve kuru ortamda depolanması
tavsiye edilir.
▶▶-20 °C -- +45 °C arasında yapışma özelliğini yitirmez.

PAKETLEME BANDI
TANIMI
Kutu, koli ve naylon kaplamada kullanılan kahverengi
veya şeffaf koli bandı.

RENK
Kahverengi, Şeffaf

AMBALAJ
45 mm x 40 m blister (Kolide 48 adet)

DEPOLAMA
▶▶18 °C ile 25 °C arasında nemsiz ve kuru ortamda
depolanması ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması tavsiye edilir.
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BANTLAR

POWER TAPE (TAMİR BANDI)
ÜRÜN AVANTAJLARI
Elle yırtılabilme özelliği sayesinde çok rahat uygulanır.

TANIMI
▶▶Çok amaçlı, su geçirmez, güçlü tamir, onarım ve
paketleme bandı.

UYGULAMA ALANLARI
Yalıtım, tamir ve dekor amaçlı kullanılır. Acil durumlarda kullanmak için ev ve arabada bulundurulur.

AMBALAJ
50 mm x 10 m / Kolide 12 adet

RENK
Gri

HALI BANDI
TANIMI
Çift taraflı film bant.
Kolay uygulanır.

UYGULAMA ALANLARI
Duvardan duvara halı ve yolluk uygulamalarında sabitleyici olarak kullanılır.

AMBALAJ
50 mm x 10 m / Kolide 12 adet
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BANTLAR

ÇİFT TARAFLI BANT
TANIMI
Yapıştırıcıya alternatif mükemmel kalıcı, çift taraflı
yapışkanlı bant.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Poster asma, kitap ve defterleri kaplama vb. işlemler
için idealdir.

AMBALAJ
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EXTRA MONTAGE 20 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Metylan Montaj Bandı’nın her bir rulosu 20 kg’a
kadar yük taşır.
▶▶ - 40 °C’den 95 °C’ye kadar dayanım gösterir.

TANIMI
Çiviye ve yapıştırıcıya alternatif, iç veya dış mekanlarda kolay, hızlı ve kalıcı uygulamalar için kuvvetli,
çift taraflı montaj bandı.

UYGULAMA ALANLARI
▶▶Ayna, dekorasyon, isim etiketleri, anahtarlık, askı vb.
montajı için ideal.
▶▶Metal, ahşap, seramik, cam, taş, plastik (Polikarbonat, PVC, Naylon, Polietilen, Polipropilen, vb.)
yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA
▶▶Yüzeyler tozdan ve yağdan arındırılmış, kesinlikle
temiz ve kuru olmalıdır.
Önemli: Yüzeylerin alkol ve asetonla temizlenmesi
tavsiye edilir.
▶▶Montaj bandı ürünün üzerine koyulur, koruyucu folyo
çıkartılır ve yüzeyin üzerine iyice bastırılır.
Önemli: Yüzeye yapıştırıldıktan sonra, malzemenin
pozisyonu düzeltilemez.
▶▶24 saat sonra, maksimum yapışma gerçekleşir.
▶▶10 °C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
▶▶Yapıştırıcının tutunma gücünün azalmaması için,
uygulama esnasında yapışkana dokunmamaya özen
gösterilmelidir.
▶▶Bant, yapıştırılacak yüzey üzerinde önceden denenmelidir. Montaj bantları, bazı hassas yüzeylere zarar
verebilir.
▶▶PTFE ve silikon üzerinde kullanılmamalıdır.

SARFİYAT
▶▶Yüzeyin ve ürünün kal›nl›¤›na ba¤l› olarak, 15 cm
uzunlu¤undaki Metylan Montaj Band›, 2 kg’a kadar
olan a¤›rl›klar› kuvvetli tutar.
Örnek: Kal›nl›¤› 10 mm veya daha ince olan ürünlerin pürüzsüz yüzeylere (cam, metal gibi) montaj› için
2 kg’l›k a¤›rl›k 15 cm’lik bantla tutturulabilir.
▶▶Naylon, polipropilen, polietilen üzerinde 1 kg’l›k
a¤›rl›¤› kald›rabilirmek için , 25 cm’lik banda ihtiyaç
vard›r.
▶▶70x70 cm’lik aynalar için, toplam 1,5 metrelik
banda ihtiyaç vard›r.

AMBALAJ
19 mm x 1,5 m / Kolide 64 adet

131

DOUBLE MONTAGE 120 KG

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 120 kg’a kadar yük taşır (1 rulo bant kullanımında)
▶▶ UV ışınlarına dayanıklıdır.

TANIMI
Çivi ve yapıştırıcı yerine kullanılan, montaj ve yapıştırma uygulamaları için çift taraflı montaj bandı.

UYGULAMA ALANLARI
•PVC süpürgeliklerin, pencere pervazlarının yapıştırılmasında, pano ve çerçeve asılmasında, banyo ve mutfak aksesuarlarının seramik üzerine yapıştırılmasında
çiviye ve diğer yapıştırıcılara alternatif olarak kullanılır.

AMBALAJ
19 mm x 1.5 m / Kolide 12 adet

DİKKAT !
Dayanıklılık süresi ısı ve neme göre değişiklik gösterir.
Düşük sıcaklık yapışkanlık etkisini azaltır.
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SUPER FIX ÇİFT TARAFLI
YAPIŞTIRICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.
▶▶ 1 bant 2 kg’a kadar ağırlık taşır.
▶▶ İz bırakmadan sökülebilir.

TANIMI
Çift taraflı, şerit yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
• Objeleri metal, ağaç, fayans, taş, plastik gibi düz
yüzeylere yapıştırmak için kullanılır.
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Koruyucu Yağlayıcı
Pas Sökücü

PROBLEM ÇÖZÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Nem atar.
▶▶ Pas çözer.
▶▶ Pastan korur.
▶▶ Temizler.
▶▶ Ya€lar.

TANIMI
1 ﬂiﬂede 5 ürün bir arada “PROBLEM ÇÖZÜCÜ”

UYGULAMA ALANLARI
WD-40 formülünde bulunan metale karﬂ› yüksek çekim
özelli€i sayesinde, yüzeyleri nemli koﬂullar alt›nda bile
tamamen kaplar. Püskürtülerek, f›rçal› uygulamalarda
veya dald›rma yönteminde dahi metal yüzey ile nem
aras›na girerek koruyucu bir tabaka oluﬂturur. Bu özelli€i
ile WD-40, nemle alakal› k›sa devreleri hemen ortadan
kald›rd›€›ndan, elektrik konta€›n›n söz konusu oldu€u
durumlarda çok kullan›ﬂl›d›r.
WD-40 metal çekim özelli€i ile pasl› ve aﬂ›nm›ﬂ yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pas› ç›kar›r,
s›k›ﬂm›ﬂ somunlar, ba€lant›lar, kontrol mekanizmalar› ve
di€er metal parçalardaki aﬂ›nmay› ortadan kald›rarak,
parçalar›n serbest bir biçimde çal›ﬂmas›n› sa€lar.
WD-40 metal yüzeylere tamamen yay›larak mikroskopik
gözenekleri dahi kaplar. Oluﬂan bu tabaka ve WD-40’›n
nem at›c› formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme
ve di€er pas oluﬂturucu maddelere karﬂ› koruma sa€lar.
Metal düzenli bir ﬂekilde kullan›l›yorsa, koruma devam
edecektir.
WD-40 formülü hiçbir aﬂ›nd›r›c› madde içermeksizin
çok kal›n tabakal› gres ya€› ve kiri, etiket ve yap›ﬂt›r›c›
madde kal›nt›lar›n› yüzeyden tamamen temizler. Ayr›c›
oluﬂturdu€u film tabaka ile çürüme ve paslanmaya karﬂ›
korur.
WD-40 yüksek çekim özelli€i sayesinde içeri€inde
bulunan ya€lay›c› maddelerin tüm yüzeye yay›larak
hareketli parçalara mükemmel bir ﬂekilde tutunmas›n›
sa€lar. WD-40 silikon veya toz ve kir toplay›c› herhangi
bir katk› maddesi içermedi€inden yüzeyde kir tabakas›
oluﬂturmaz.

UYGULAMA
• Aerosol veya sprey aplikatörüyle püskürtülerek,
• F›rçayla sürülerek,
• WD-40 banyosuna dald›rma metoduyla.

AMBALAJ
200 ve 400 ml aerosol kutularda, 5 lt plastik galonlarda
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HIZLI KURUYAN
KONTAKT TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Akıllı pipetli kapağı sayesinde geniş ve dar alanlara
kolaylıkla uygulanabilir.
▶▶ Hızlı etki eden, iletken olmayan temizleyicidir
▶▶ Elektronik ekipmanlar, kontaktlar, plastik ve kauçuk
için mükemmel bir temizleyicidir.
▶▶ Hızla nüfuz eder ve kalıntı bırakmaz.
▶▶ Erişmesi zor alanlara etki eder.

TANIMI
WD-40 Specialist Hızlı Kuruyan Kontakt Temizleyici
elektronik ekipmanları yağ ve kirden kalıntı bırakmadan
temizleyen bir çözeltidir.

UYGULAMA ALANLARI
Elektrik aksamları, devreler, kontrol elemanları, yazıcılar,
devre anahtarları, hassas elemanlar (not: bütün hassas
elemanlar için üreticilere danışın)

UYGULAMA
Güç kaynağıyla bağlantıyı kesin ve sıcak yüzeylerin
soğumasını bekleyin. Depolanmış enerjinin sistemden
boşaldığına emin olun. Kullanmadan önce ürünü çalkalayın. Elektrik kontağının kaybına neden olacak atıkların
giderilmesi için, yüzeyden 15-20 cm uzakta tutarak
direkt elektronik cihaz / devre üzerine püskürtün. Temizleme esnasında yüzeyi eğik tutun, fazla temizleyicinin
akmasını sağlayın. Güç kaynağına bağlamadan önce
ürünün tamamen kuruyup havalandığından emin olun.

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm

Yarı saydam, viskoz olmayan sıvı

Koku

Hidrokarbon

Yoğunluk

0,70 – 0,73 g/ml

Alevlenebilirlik

Kolayca alevlenebilir

Uygunluk

Metal, plastik, kauçuk

Dielektrik direnci
ASTM D877

400 ml / Kolide 12 adet
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33,8 kV

HIZLI ETKİ EDEN ÇÖZÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Akıllı pipetli kapağı sayesinde geniş ve dar alanlara
kolaylıkla uygulanabilir.
▶▶ Paslı ve korozyona uğramış parçalara hızla nüfuz
eder.
▶▶ Sıkışmış noktaları açar.
▶▶ Yağlar, pas ve korozyon oluşumunu önler.
▶▶ Suya dayanımı yüksektir.
▶▶ Metal, alaşım, kauçuk, plastik ve çoğu boya üzerinde
kullanılabilir.
▶▶ -20° C – 90° C sıcaklık dayanımına sahiptir.

TANIMI
WD-40 Specialist Hızlı Etki Eden Çözücü hızla etki eden,
paslı ve sıkışmış parçaları açan formüle sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI
Somunlar, kilitler, cıvatalar, zincirler, taşıyıcılar, raptiyeler, makaralar, borular, konveyörler, şaftlar, tesisatlar

UYGULAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanmadan önce ürünü çalkalayın. Yüzeyi birkaç
dakika ıslatın ve yumuşatın. Gerekirse tekrar uygulayın.

AMBALAJ
400 ml / Kolide 12 adet

Görünüm		

Bej rengi hafif bulanık sıvı

Koku		

Hoş limon kokulu

Yoğunluk		

0,75 – 0,77 g/ml

Sıcaklık dayanımı		

-20° C – 90° C

Alevlenebilirlik		

Kolayca alevlenebilir

Yüzey gerilimi		

23 mN/m

Uyumluluk		

Metal, alaşım, kauçuk, plastik ve
çoğu boya

Yağlama
ASTM D-4172		
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Çizik derinliği 0,69 mm

YÜKSEK PERFORMANSLI
WHITE LITHIUM GRES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Metal üzerine metal bağlantılarda kullanılabilir.
▶▶ Su ve ısıya dayanıklı yağlayıcıdır.
▶▶ Pas ve korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
▶▶ Yük taşıyan uygulamalar için idealdir.
▶▶ Yüksek viskoziteye sahiptir.
▶▶ -18° C – 145° C arası sıcaklık dayanımına sahiptir.

TANIMI
WD-40 Specialist Yüksek Performans White Lithium
Gres, uzun süreli yağlama sağlayan, damlama ve akma
yapmayan çözeltidir.

UYGULAMA ALANLARI
Motor milleri, taşıyıcılar, pistonlar, konveyörler, kablolar,
çarklar, su pompaları, vites ve fren mekanizmaları, metal
parçalar, menteşeler

UYGULAMA
Kullanmadan önce ürünü çalkalayın. Yağlanıp korunacak yüzey üzerine direkt olarak püskürtün.

AMBALAJ
400 ml / Kolide 12 adet

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm		

Kirli beyaz

Koku		

Hoş limon kokulu

Yoğunluk		

0,84 – 0,86 g/ml

Sıcaklık dayanımı		

-18° C – 145° C

Alevlenebilirlik		

Kolayca alevlenebilir.

Uyumluluk		

Metal üzerine metal bağlantılar
için idealdir

Yağlama
ASTM D-4172		

Çizik derinliği 0,41 mm

Korozyon koruması
ASTM B-117		
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72 saatte 0

YÜKSEK PERFORMANSLI
SİLİKON YAĞLAYICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Akıllı pipetli kapağı sayesinde geniş ve dar alanlara
kolaylıkla uygulanabilir.
▶▶ Plastik, kauçuk, ahşap ve metal üzerinde mükemmel
yağlayıcıdır.
▶▶ Yüksek basınç performansı için geliştirilmiş formüle
sahiptir.
▶▶ Yapışmayı engeller.
▶▶ Lekelenmez.
▶▶ Sıcaklık dayanımı -35° C – 200° C arasındadır.

UYGULAMA ALANLARI
Kayışlar, mil yatakları, bağlantı elemanları, kapılar ve
menteşeler, el aletleri, demir yolları, valfler, kilitler, vinçler

UYGULAMA
Kullanmadan önce ürünü çalkalayın. Yağlanıp korunacak yüzey üzerine direkt olarak püskürtün.

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

400 ml / Kolide 12 adet

Görünüm		

Sıvı

Koku		

Hoş limon kokulu

Yoğunluk		

0,79 – 0,80 g/ml

Sıcaklık dayanımı		

-35° C – 200° C

Alevlenebilirlik		

Kolayca alevlenebilir

Uyumluluk		

Metal, plastik, kauçuk, ahşap

Yağlama
ASTM D-4172		
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Çizik derinliği 0,68 mm

Karo Uygulama
Ürünleri

CM 9 »BASE«

Seramik Karo ve Fayans Yapıştırma
Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç mekan (ıslak alanlar dahil) ve dış mekan uygulamaları
▶▶ Sağlam,taşıyıcı ve rijit uygulama yüzeyleri üzerine.
▶▶ Küçük ve orta ebatlı yer ve duvar karolarının yapıştırılması
▶▶ Güçlü yapıştırma
▶▶ Suya ve dona dayanıklı
▶▶ Kaymaz - Kolay uygulama
▶▶ 2 ile 10 mm arasında uygulama kalınlığı

MUKAVEMET

dış mekanlar

KAYMAZ

ıslak alanlar

TANIMI
Çimento esaslı seramik karo ve fayans yapıştırma harcı.

YÜZEY HAZIRLAMA
CM 9’un uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir
gün önce, CM 9 ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 9, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum %2
neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3
ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi
tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - sülfat, anhidrit / alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş ve tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga
levhalar (V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç
tipi lifli alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler
seramik döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır. Astarın kuruması için en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt güneş ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı 25 °C’nin

üzerindeki yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya
astarlanmalıdır.
Yerden ısıtmalı sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Alçı levhalar üzerine yapılacak
seramik uygulamalarında levha üreticilerinin önerileri
dikkate alınmalıdır. Farklı uygulama yüzeylerine uygulama için teknik servise danışılmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CM 9; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş
dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye kadar karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak,
25 kg CM 9’u hazırlamak için 6,5 l su gerekir. Yaklaşık
5 dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Su miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım hazırlandıktan sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle
ilave su katılmamalıdır.
Yapıştırıcıya Ceresit Elastik Emülsiyon sentetik reçine
katılarak yüksek yapışma mukavemetine sahip esnek
yapıştırıcı elde edilebilir. İç alanlarda aşağıdaki yüzeylere seramik uygulamasında Elastik Emülsiyon katkılı
yapıştırıcı kullanılmalıdır: Eski karo kaplama, boyalı
yüzey, anhidrit şap, hafif beton, hafif yapısal levhalar,
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ahşap yonga levha, kuru şap, alçı sıva, alçı levha, sandviç tipi lifli alçıpan. Elastik Emülsiyon sentetik reçine ile
hazırlanacak yapıştırıcı için, 4 kg Ceresit Elastik Emülsiyon ve yaklaşık 3 l su ile hazırlanan karışım 25 kg
CM 9’a katılır.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek yada çift yönlü yapıştırma metodu tercih edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 48 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 9 yalnız
kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile + 25 °C sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı
havalarda uygulama önerilmez.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak uygulama yüzeyinde / zeminde gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalıtılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar
ile özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,4 kg/lt

Karışım oranı :

6,5 lt su / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 2 saat

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 20 dakika

Derz uygulama :

48 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 0,5 N/mm2

Sarfiyat :

Tarak Diş Derinliği 		

		

AMBALAJ
25 kg kraft torba

(mm)		
3		
4		
6		
8		

Sarfiyat

(kg/m2)
1,7
2,0
2,7
3,3

Türk Henkel A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka İki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul
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EN 12004

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
150

Çimento esaslı karo seramik ve fayans yapıştırıcısı

C1 T
Yangına Tepki

A1

Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

CM 11

Seramik ve Fayans
Yapıştırma Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Zemin ve duvarda - kaymaz.
▶▶ Suya ve dona dayanıklı.
▶▶ Kolay karıştırma ve uygulama.
▶▶ 2 - 10 mm arası uygulama kalınlığı.
▶▶ Küçük ve orta ebatlı fayans ve karo seramiklerin, çini
ve mozaik kaplamaların yapıştırılmasında.

TANIMI
Çimento esaslı seramik ve fayans yapıştırma harcı.

YÜZEY HAZIRLAMA
CM 11’in uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir
gün önce, CM 11 ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 11, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum %2
neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3
ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi
tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum- sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş ve
tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga levhalar
(V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç tipi lifli
alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler seramik döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır.
Astarın kuruması için en az 4 saat beklenmelidir. Direkt
güneş ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı +25 °C’nin
üzerindeki yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya
astarlanmalıdır.
Yerden ısıtmalı sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Alçı levhalar üzerine yapılacak
seramik uygulamalarında levha üreticilerinin önerileri
dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
CM 11; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş dökülür
ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye
kadar karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak, 25 kg
CM 11’i hazırlamak için 6,5 l su gerekir. Yaklaşık 5
dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştı-

rılır. Su miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım hazırlandıktan sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle
ilave su katılmamalıdır.
Yapıştırıcıya Ceresit Elastik Emülsiyon sentetik reçine
katılarak yüksek yapışma mukavemetine sahip esnek
yapıştırıcı elde edilebilir. İç alanlarda aşağıdaki yüzeylere seramik uygulamasında Elastik Emülsiyon katkılı
yapıştırıcı kullanılmalıdır: Eski karo kaplama, boyalı
yüzey, anhidrit şap, hafif beton, hafif yapısal levhalar,
ahşap yonga levha, kuru şap, alçı sıva, alçı levha, sandviç tipi lifli alçıpan. Elastik Emülsiyon sentetik reçine ile
hazırlanacak yapıştırıcı için 4,0 kg Ceresit Elastik Emülsiyon ve yaklaşık 3,0 l su ile hazırlanan karışım 25 kg
CM 11’e katılır.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek ya da çift yönlü yapıştırma metodu tercih edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
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parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 48 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 11 yalnız
kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile +30 °C sıcaklıklarda
kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama önerilmez.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak uygulama yüzeyinde / zeminde gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalıtılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Mineral dolgu ve kimyasal
katkılar ile yüksek nitelikte
çimento içerir

Bulk yoğunluk :

Yaklaşık 1,4 kg/lt

Karışım oranı :

6,5 l su / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 2 saat

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 20 dakika

Derz uygulama :

48 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 0,5 N/mm2

Sarfiyat :

Tarak Diş Derinliği 		

		

(mm)		
3		
4		
6		
8		

AMBALAJ
25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA

Sarfiyat

(kg/m2)
1,7
2,0
2,7
3,3

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT

Türk Henkel A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka İki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul
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Çimento esaslı karo seramik ve fayans yapıştırıcısı

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın.Göz ve cilt ile temasından sakının.Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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C1 T
Yangına Tepki

A1

Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

CM 11 PLUS
»COMFORT GRES«

Seramik ve Porselen Karo Yapıştırma
Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış alanlarda.
▶▶ Kuru ve ıslak mekanlarda.
▶▶ Zemin ve duvarda - kaymaz.
▶▶ Suya ve dona dayanıklı.
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama.
▶▶ Uzun düzeltme süresi.
▶▶ 2 - 10 mm arası uygulama kalınlığı.
▶▶ Maksimum 40 x 40 cm boyutlarında, su emmesi düşük
veya olmayan seramik, porselen ve doğaltaş karolar
için ideal.
▶▶ Sağlam, taşıyıcı ve rijit uygulama yüzeyleri üzerine.
▶▶ Su yalıtımı üzerine

MUKAVEMET

dış mekanlar

KAYMAZ

ıslak alanlar

su yalıtımı

porselan karo

TANIMI
Yapışma mukavemeti geliştirilmiş çimento esaslı seramik
ve porselen karo yapıştırma harcı.

YÜZEY HAZIRLAMA
CM 11 Plus’ın uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir gün
önce, CM 11 Plus ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 11 Plus, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum
%2 neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum
3 ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton
gibi tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir. Kalsiyum-sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş ve tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga

levhalar (V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç
tipi lifli alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler
seramik döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır. Astarın kuruması için en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt güneş ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı 25 °C’nin
üzerindeki yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya
astarlanmalıdır.
Yerden ısıtmalı sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Alçı levhalar üzerine yapılacak
seramik uygulamalarında levha üreticilerinin önerileri
dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
CM 11 Plus; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş
dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye kadar karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak,
25 kg CM 11 Plus’ı hazırlamak için 6,5 l su gerekir.
Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra
tekrar karıştırılır. Su miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım
hazırlandıktan sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle ilave su katılmamalıdır.
İç mekanlarda seramik üzeri kaplamalar için; Thomsit
R 766 Çok Amaçlı Astar kullanılır veya aderans köp-
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rüsü oluşturmak amacıyla 25 kg CM 11 Plus ile 6,0 kg
Ceresit Elastik Emülsiyon + yaklaşık 4,0 l su ile hazırlanan karışım tek kat olarak uygulanır. Bu uygulamadan 3
saat sonra CM 11 Plus ile yapıştırma işlemine geçilebilir.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek ya da çift yönlü yapıştırma metodu tercih
edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 11 Plus yalnız kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile +25 °C sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı
havalarda uygulama önerilmez.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak uygulama yüzeyinde / zeminde gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalıtılmalıdır.

Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar
ile özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,5 kg/lt

Karışım oranı :

6,5 lt su / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 2 saat

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 20 dakika

Derz uygulama :

24 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 0,75 N/m2

Sarfiyat :

Tarak Diş Derinliği

(mm)
4
6
8
10
12

Sarfiyat

(kg/m2)
2,0
2,7
3,3
4,2
4,8

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Türk Henkel A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka İki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul

10

EN 12004

Çimento esaslı karo seramik ve fayans yapıştırıcısı

C1 T

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının.Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
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Yangına Tepki

A1

Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2

CM 12 »ELASTIC«

Elastik Seramik, Porselen Karo ve
Doğaltaş Yapıştırma Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış alanlarda.
▶▶ Zemin ve duvarda - kaymaz.
▶▶ Suya ve dona dayanıklı.
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama.
▶▶ Alttan ısıtmalı zeminler, balkonlar ve teraslar için
uygun.
▶▶ Uzun çalışma süresi.
▶▶ Su emmesi düşük veya olmayan küçük ve orta ebatlı
karo seramik, porselen karo, cam mozaik, cam tuğla
ve doğaltaşların yapıştırılmasında.
▶▶ Sağlam, taşıyıcı ve rijit uygulama yüzeyleri üzerine.
▶▶ Su yalıtımı üzerine

YÜKSEK
MUKAVEMET

KAYMAZ

dış mekanlar

ıslak alanlar

porselan karo

doğal taş

su yalıtımı

yerden ısıtma

TANIMI
Çimento esaslı elastik, karo seramik, porselen karo ve
doğaltaş yapıştırma harcı.

YÜZEY HAZIRLAMA
CM 12’nin uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir
gün önce, CM 12 ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 12, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum %2

neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3
ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi
tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş
ve tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga levhalar (V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç tipi lifli
alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler seramik
döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır. Astarın
kuruması için en az 4 saat beklenmelidir. Direkt güneş
ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı 25 °C’nin üzerindeki
yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya astarlanmalıdır.
Alçı levhalar üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
levha üreticilerinin önerileri dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
CM 12; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve
uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye kadar
karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak, 25 kg CM 12’yi
hazırlamak için 7,5 - 8,0 lt su gerekir. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Su
miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım hazırlandıktan
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sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle ilave su
katılmamalıdır.
İç mekanlarda seramik üzeri kaplamalar için; Thomsit
R 766 Çok Amaçlı Astar kullanılır veya aderans köprüsü
oluşturmak amacıyla 25 kg CM 12 ile 6,0 kg Ceresit
Elastik Emülsiyon + yaklaşık 4,0 l su ile hazırlanan karışım tek kat olarak uygulanır. Bu uygulamadan 3 saat
sonra CM 12 ile yapıştırma işlemine geçilebilir.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek ya da çift yönlü yapıştırma metodu tercih
edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 12 yalnız
kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile +30 °C sıcaklıklarda
kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama önerilmez.

torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar
ile özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,5 kg/lt

Karışım oranı :

7,5-8,0 lt / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 90 dakika

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 20 dakika

Derz uygulama :

24 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 1,00 N/mm2

Sarfiyat :

		

Tarak Diş Derinliği 		

(mm)		
3		
4		
6		
8		

Sarfiyat

(kg/m2)
1,8
2,5
3,2
4,9

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Türk Henkel A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka İki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul
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Kayma özelliği azaltılmış geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı

C2 T

DİKKAT
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
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Yangına Tepki

A1

Başlangıç çekme mukavemet

≥ 1 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

CM 16 »FLEX«

Esnek Seramik, Porselen Karo ve
Doğaltaş Yapıştırma Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış alanlarda.
▶▶ Zemin ve duvarda - kaymaz.
▶▶ Suya ve dona dayanıklı.
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama.
▶▶ Güçlü ilk tutunma.
▶▶ Uzatılmış açık zaman.
▶▶ Alttan ısıtmalı zeminler, teraslar, havuzlar, yoğun
yaya trafiğine açık alanlar ve soğuk hava depoları
için uygun.
▶▶ Su emmesi düşük veya olmayan orta ve büyük ebatlı
karo seramik, porselen karo, cam mozaik, cam tuğla
ve doğaltaşların yapıştırılmasında.
▶▶ Esneyebilen uygulama yüzeyleri üzerine.
▶▶ Su yalıtımı üzerine
dakika

YÜKSEK
MUKAVEMET

KAYMAZ

UZATILMIŞ
AÇIK ZAMAN

YÜZEY HAZIRLAMA
balkonlar &
teraslar

ıslak alanlar

su yalıtımı

yerden ısıtma

kritik yüzey

doğal taş

porselan karo

mozaik

esnek

yoğun
trafik

karo üzeri karo

80

cm

büyük ebat

TANIMI
Tüm karo seramik tiplerine ve uygulama yüzeylerine
yönelik, çimento esaslı, esnek ve süper güçlü yapıştırma
harcı
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CM 16’nın uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir
gün önce, CM 16 ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 16, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum %2
neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3
ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi
tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş
ve tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga
levhalar (V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç
tipi lifli alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler
seramik döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır. Astarın kuruması için en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt güneş ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı 25 °C’nin
üzerindeki yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya
astarlanmalıdır.

Alçı levhalar üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
levha üreticilerinin önerileri dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
CM 16; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve
uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye kadar
karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak, 25 kg CM 16
hazırlamak için 8,5-9,0 lt su gerekir. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Su
miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım hazırlandıktan
sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle ilave su
katılmamalıdır.
İç mekanlarda seramik üzeri kaplamalar için; Thomsit
R 766 Çok Amaçlı Astar kullanılır veya aderans köprüsü
oluşturmak amacıyla 25 kg CM 16 ile 6,0 kg Ceresit
Elastik Emülsiyon + yaklaşık 4,0 l su ile hazırlanan karışım tek kat olarak uygulanır. Bu uygulamadan 3 saat
sonra CM 16 ile yapıştırma işlemine geçilebilir.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek ya da çift yönlü yapıştırma metodu tercih
edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 16 yalnız
kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile +25 °C sıcaklıklarda
uygulanmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama önerilmez.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının.Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar ile
özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,3 kg/lt

Karışım oranı :

8,5-9,0 lt su / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 3 saat

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 30 dakika

Derz uygulama :

24 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 1,50 N/mm2

Sarfiyat :

		

		

Tarak Diş Derinliği 		

(mm)		
4		
6		
8		
10		
12		

Sarfiyat

(kg/m2)
1,7
2,3
3,0
3,3
5,6

AMBALAJ
25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.
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Kayma özelliği azaltılmış ve uzatılmış açık bekletme süresi
geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı

C2 T E
Yangına Tepki

A1

Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

CM 17 »SUPER FLEX«

Süper Esnek Porselen Karo ve
Doğaltaş Yapıştırma Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ İç ve dış alanlarda.
▶▶ Zemin ve duvarda - kaymaz.
▶▶ Suya ve dona dayanıklı.
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama.
▶▶ Güçlü ilk tutunma.
▶▶ Uzatılmış açık zaman.
▶▶ Alttan ısıtmalı zeminler, teraslar, havuzlar, dış cepheler, yoğun yaya trafiğine açık alanlar, endüstriyel
zeminler ile seramik üzeri seramik uygulamaları için
uygun.
▶▶ Su emmesi olmayan büyük ebatlı porselen karo,
doğaltaş, granit, cam mozaik ve cam karoların yapıştırılmasında
▶▶ Esneyebilen zorlu uygulama yüzeyleri üzerine.
dakika

YÜKSEK
MUKAVEMET

KAYMAZ

UZATILMIŞ
AÇIK ZAMAN

YÜKSEK
ESNEKLİK

YÜZEY HAZIRLAMA
balkonlar &
teraslar

ıslak alanlar

su yalıtımı

yerden ısıtma

kritik yüzey

doğal taş

porselan karo

mozaik

esnek

yoğun
trafik

karo üzeri karo

80

cm

büyük ebat

TANIMI
Zorlu ve kritik yüzeylere seramik karo yapıştırılmasında
kullanılan çimento esaslı, süper esnek yapıştırma harcı.

CM 17’nin uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden
temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. 5 mm derinliğe kadar olan
yüzey bozuklukları, seramik döşeme işleminden bir
gün önce, CM 17 ile onarılabilir. 5 mm’den daha fazla
derinliğe sahip yüzey bozukluklarında Thomsit zemin
tesviye şapları veya Ceresit tamir harçları kullanılmalıdır.
CM 17, 28 günlük prizini tamamlamış maksimum %2
neme sahip çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3
ay önce dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi
tüm kuru mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum-sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş ve
tozdan arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga levhalar (V100, kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç tipi
lifli alçıpan gibi çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler
seramik döşemeden önce Ceresit CT 17 ile astarlanmalıdır. Astarın kuruması için en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt güneş ışığına maruz kalmış ve sıcaklığı 25 °C’nin
üzerindeki yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalı veya
astarlanmalıdır.
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Alçı levhalar üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
levha üreticilerinin önerileri dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
CM 17; temiz, berrak suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve
uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülünceye kadar
karıştırılır. Gerekli kıvama bağlı olarak, 25 kg CM 17
hazırlamak için 7,25-8,0 lt su gerekir. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Su
miktarı dikkatlice ölçülmelidir. Karışım hazırlandıktan
sonra ve uygulama süresince karışıma kesinlikle ilave su
katılmamalıdır.
İç mekanlarda seramik üzeri kaplamalar için astar uygulanmadan direk CM 17 ile karo yapıştırılabilir.
Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi türü ve ebatlarına bağlı
olarak tek ya da çift yönlü yapıştırma metodu tercih edilmelidir. Yapıştırıcı, uygun dişli tarak kullanılarak
2 - 10 mm yatak kalınlığında yüzeye yayılmalı ve karo
ile tam kontakt sağlanacak şekilde döşeme yapılmalıdır.
Yüzeye sürülen yapıştırıcının kuruması halinde (yüzeye
parmakla dokunulup ıslaklık kontrol edilir) yapıştırıcının
uygulama süresi geçmiştir ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine
temas etmeden döşenmeli, kaplama ve yüzey koşullarına
uygun genişlikte derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu
uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu ürünleri kullanılması
önerilir. Uygulamadan sonra harç su ile temizlenebilir,
yapıştırıcı kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir. Yüksek emiciliğe sahip karolar
uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. CM 17 yalnız
kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile +25 °C sıcaklıklarda
kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama önerilmez.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar
ile özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,3 kg/lt

Karışım oranı :

7,25-8,0 lt su / 25 kg toz

Uygulama süresi :

Yaklaşık 3 saat

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - + 25 °C

Açık zaman :

Yaklaşık 30 dakika

Derz uygulama :

24 saat sonra

Yapışma mukavemeti :

≥ 2,00 N/mm2

Sarfiyat :

		

		

Tarak Diş Derinliği 		

(mm)		
3		
4		
6		
8		

Sarfiyat

(kg/m2)
1,7
2,0
2,7
3,3

AMBALAJ
25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.
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Kayma özelliği azaltılmış ve uzatılmış açık bekletme süresi
geliştirilmiş çimento esaslı esnek yapıştırıcı

C2 T E S2

RAF ÖMRÜ

Yangına Tepki

Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.
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A1

Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

CU 25

Kullanıma Hazır Fayans Yapıştırıcısı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Akrilik dispersiyon esaslı.
▶▶ Kullanıma hazır - Hızlı ve kolay uygulama.
▶▶ Uzun çalışma süresi.
▶▶ Güçlü yapışma ve elastikiyet.
▶▶ İç mekanlarda duvar ve zeminlerde, dış mekanlarda
duvarlarda.
▶▶ Esneyebilen uygulama yüzeyleri üzerine.
▶▶ Boyalı ve eski seramik kaplama yüzeyler üzerine.
▶▶ Seramik ve porselen karo, cam mozaik yapıştırmak
için ideal.
▶▶ Beyaz renk.

D2

YÜKSEK
MUKAVEMET

dış mekanlar

KAYMAZ

porselan karo

mozaik

karo üzeri karo

TANIMI
Seramik ve porselen karo, cam mozaik, yalıtım ve dekor
plakalarının yapıştırılmasında kullanılan akrilik dispersiyon esaslı, kullanıma hazır yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Karo seramik, porselen karo, cam mozaik, polistren dekor
plakaları, ısı ve ses yalıtım plakaları (polistren, polietilen, sert köpük vb.) yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış
alanlarda duvarlarda ve iç mekanda zeminde, banyo ve
mutfak gibi ıslak hacimlerde, eski karo kaplama üzerine
karo uygulamalarında kullanılabilir. Beton, eternit, alçı,
kartonpiyer, sandviç paneller, ahşap ve boyalı yüzeyler
üzerine yapıştırma uygulamaları için kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
CU 25’in uygulanacağı yüzey; sağlam, taşıyıcı, toz,
yağ, harç artığı vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden

temizlenmiş olmalıdır. Taşıyıcılığı yetersiz kaplamalar
yüzeyden temizlenmelidir. Yüzey bozuklukları, seramik
döşeme işleminden önce Thomsit zemin tesviye şapları
veya Ceresit tamir harçları ile onarılmalıdır. CU 25, 28
günlük prizini tamamlamış maksimum %2 neme sahip
çimento, kireç-çimento esaslı ve minimum 3 ay önce
dökülmüş maksimum %4 neme sahip beton gibi tüm kuru
mineral esaslı yüzeylere uygulanabilmektedir. Kalsiyum
- sülfat, anhidrit/alçı (yüzeyi pürüzlendirilmiş ve tozdan
arındırılmış, nem < %0,5), ahşap yonga levhalar (V100,
kalınlık ≥ 22 mm), alçı levha, sandviç tipi lifli alçıpan gibi
çok emici yüzeyler ve kuru yüzeyler üzerine astarlama
yapılmadan direk kaplama yapıştırılabilir. Alçı levhalar
üzerine yapılacak seramik uygulamalarında levha üreticilerinin önerileri dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA
Ceresit CU 25 kullanıma hazırdır. Ürün su ile karıştırılmadan direk kullanılmalıdır ve uygulama süresince karışıma
kesinlikle su katılmamalıdır. Kullanılmadan önce ürün bir
spatula ile karıştırılmalıdır.
CU 25, zemin üzerine bir spatula ile önce düz bir şekilde
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sürülmeli, sonra dişli tarak yardımıyla dalgalı tarak izleri
yapılmalıdır. Böylece eşit bir yapıştıcı kalınlığı temin edilir. Karo uygulamalarıyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapıştırıcı yatak kalınlığı sağlayacak
şekilde kaplama malzemesi yüzeye bastırılarak döşenmelidir. Sırtı düz olan kaplamaların yapıştırılmasında
üçgen dişli taraklar kullanılmalıdır. Ürünün bu teknik
föyde verilen sürelerde kuruması için zemin ya da kaplama malzemesinden en az birinin emici yüzeye sahip
olması gereklidir. Aksi halde; örneğin eski karo üzeri
karo yapıştırmada, kuruma süresinin uzayacağı göz
önünde bulundurulmalıdır. Yüzeye sürülen yapıştırıcının
kuruması halinde (yüzeye parmakla dokunulup ıslaklık
kontrol edilir) yapıştırıcının uygulama süresi geçmiştir
ve yapıştırıcı yüzeyden kazınarak yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır. Karolar birbirine temas etmeden döşenmeli,
kaplama ve yüzey koşullarına uygun genişlikte derz
boşluğu bırakılmalıdır. Derz dolgu uygulamasına en az
48 saat sonra geçilmelidir. Ceresit CE grubundan uygun
derz dolgu ürünleri kullanılması önerilir. Uygulamadan
sonra harç su ile temizlenebilir, yapıştırıcı kuruduktan
sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.
CU 25 yalnız kuru ortam koşullarında ve +5 °C ile
+25 °C sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Çok sıcak, yağmurlu
ve rüzgarlı havalarda uygulama önerilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yo€unluk :

1,5 kg / lt

Uygulama s›cakl›€› :

+5 °C - +30 °C

Yap›ﬂma mukavemeti :

≥1,0 N/mm2

Aç›k zaman :

Yaklaﬂ›k 25 dakika

Mekanik etkilere dayan›kl›k :

48 saat sonra

Sarfiyat :

		

		

AMBALAJ

Tarak Diş Derinliği 		

(mm)		
3		
4		
6		
8		

Sarfiyat

(kg/m2)
1,7
2,0
2,7
3,3

Türk Henkel A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka İki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeüstü Ümraniye
34771 İstanbul
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EN 12004

5 kg kova

Kayma özelliği azaltılmış geliştirilmiş dispersiyon esaslı yapıştırıcı

D2 T

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt
ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma
halinde hemen doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme
güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
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Başlangıç çekme mukavemet

≥ 1 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 1 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti
Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 0,5 N/mm2
≥ 1 N/mm2

CE 33 »SUPER«

Esnek Derz Dolgu Malzemesi
(0-5 mm)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Karo seramik trendleriyle uyumlu geniş renk seçenekleri
▶▶ Rengini tam veren yenilikçi formül ile parlak renkler
▶▶ Uniform derz yapısı
▶▶ Yüksek doldurma gücü
▶▶ Kolay karıştırma ve uygulama
▶▶ Kolay temizlenebilme
▶▶ Çökmeyen, çatlamayan ve tozumayan formül
▶▶ Su ve neme karşı dayanıklı
▶▶ İç ve dış alanlarda, ıslak mekanlarda, duvar ve zeminlerde
▶▶ Fayans, seramik karo, porselen karo ve mozaikler için
ideal

≤ 1000 mm3

CG2 A

ıslak alanlar

dış mekanlar

mozaik

UYGULAMA

porselan karo

doğal taş

TANIMI
0-5 mm genişliğindeki derzler için esnek, su itici, rengini
tam veren, çimento esaslı derz dolgu malzemesi.

YÜZEY HAZIRLAMA
Karo seramik yapıştırma harcı kürünü almış ve kurumuş
olmalıdır (kalın yataklı harçlar en az 7 gün yaşlandırılmalıdır). Karo kenarları ve köşeleri kirden arındırılmış
ve temiz olmalıdır. Derz boşluklarının içindeki yapıştırıcı
artıkları temizlenmelidir. Uygulamaya geçmeden önce
çok kuru derz boşlukları nemlendirilmelidir. Emici ve
yüzeyi çizilmeye dirençli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu işlemine geçmeden önce ön uygulama ile
kirlenme ve çizilme testleri yapılması tavsiye edilir.

CE 33 uygun miktarda temiz ve soğuk suya ilave edilerek, topaksız ve homojen bir kıvam elde edilinceye
kadar karıştırılır. Elde edilen harç homojen bir renge
sahip olmalıdır. Harç, kauçuk tabanlı derz malası ile
yüzeye yayılır. Ortam koşullarına göre kuruma süresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmağa bulaşmadığı zaman) yüzeydeki derz kalıntıları nemli bir
sünger yardımıyla çapraz hareketlerle temizlenir. Nihai
temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez ile yapılmalıdır.
Karo seramiklerin derz kenarları boyunca farklı emiciliğe
sahip olduğu, harcın farklı su karışım oranlarıyla hazırlandığı, harcın farklı hızda kuruduğu, silme işleminin çok
sulu süngerle veya zamanından önce yapıldığı ve yüzey
ile ortamın farklı nem oranına sahip olduğu durumlarda
nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlaşmalar meydana gelebilir. Aynı yüzeyde aynı seri no ile üretilmiş
ambalajlar kullanılmalıdır. Karışıma sonradan kesinlikle
su ilave edilmemelidir. Paslı araç ve gereç kullanılmamalıdır. Yüzeyde gerilmelere bağlı olarak gerekli genleşme
derzleri bırakılmalı ve bu derzler uygun profil ve mastikler ile yalıtılmalıdır.
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SARFİYAT
Karo		
Seramik
Ebat
türü
(cm)
Cam mozaik
2/2
Orta ebatlı
mozaik
5/5
Karo
10 / 5
Karo
10 / 10
Karo
15 / 15
Karo
20 / 20
Karo
30 / 30

TEKNİK ÖZELLİKLER
Derz
geniﬂli€i
(mm)
1,5 - 2

Sarfiyat
(kg/m2)
0,80

3
3
3
3
3
3

0,70
0,30
0,38
0,30
0,20
0,20

AMBALAJ

Kimyasal yapı

Sentetik ve modifiye katkılar ile
özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,2 kg/lt

Karışım oranı :

1,25 lt su / 5 kg toz
2,50 lt su / 10 kg toz
6,25 lt su / 25 kg toz

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Kap süresi :

Yaklaşık 90 dakika

Temizleme süresi :

10 dakika ve sonrası, karo seramik
tipine bağlı olarak

Kullanıma açılma süresi : 24 saat sonra

5 kg / 10 kg / 20 kg kraft torba

Nihai mukavemet süresi : 2 gün sonra

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda
ise paletler üst üste konulmamalıdır.

Sıcaklık dayanımı :

-20 °C to +70 °C

Aşınma dayanımı :

≤ 1000 mm3 (EN 13888)

Eğilme mukavemeti :

≥ 2,5 N/mm2 (kuru ortam
(EN 13888)

Basınç mukavemeti :

≥ 15 N/mm2 (kuru ortam)
(EN 13888)

Büzülme :

≤ 3 mm/m (EN 13888)

Su emme :

≤ 5 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
≤ 10 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.
TS EN 13888 - CG2A sınıfına uygundur.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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C

Çimento esaslı

G

Derz dolgu malzemesi

2

Geliştirilmiş

A

Yüksek aşınma dayanımı

CE 40 »AQUASTATIC«
Su Geçirimsiz, Kire Dayanıklı
ve Hijyenik, Esnek Derz Dolgu
Malzemesi (1-8 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Karo seramik trendleriyle uyumlu geniş renk seçenekleri
▶▶ Rengini tam veren yenilikçi formül ile parlak renkler
▶▶ Üstün su geçirimsizlik, esneklik ve UV dayanımı
▶▶ İdeal düzgünlükte derz yüzeyi
▶▶ “Aquastatic” etki - su emilimini engeller
▶▶ “Trio Protection” etki - kirlenmeye dayanıklı formülle
üstün hijyen
▶▶ Yüksek doldurma gücü
▶▶ Kolay uygulama ve temizlenebilme
▶▶ İç ve dış alanlarda, ıslak mekanlarda, balkon ve teraslarda, duvar ve zeminlerde
▶▶ Yerden ısıtmalı zeminlerle uyumlu
▶▶ Porselen karo, cam karolar, mermer ve mozaikler için
ideal

≤ 1000 mm3

CG2 A

yerden ısıtma

≤ 5 g/240 dak.

CG2 W

ıslak alanlar

balkonlar &
teraslar

artıkları temizlenmelidir. Uygulamaya geçmeden önce
çok kuru derz boşlukları nemlendirilmelidir. Emici ve
yüzeyi çizilmeye dirençli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu işlemine geçmeden önce ön uygulama ile
kirlenme ve çizilme testleri yapılması tavsiye edilir.

dış mekanlar

UYGULAMA
porselan karo

doğal taş

mozaik

TANIMI
1-8 mm genişliğindeki derzler için esnek, su geçirimsiz,
kire dayanıklı ve hijyenik, rengini tam veren, çimento
esaslı derz dolgu malzemesi.

YÜZEY HAZIRLAMA
Karo seramik yapıştırma harcı kürünü almış ve kurumuş
olmalıdır (kalın yataklı harçlar en az 7 gün yaşlandırılmalıdır). Karo kenarları ve köşeleri kirden arındırılmış
ve temiz olmalıdır. Derz boşluklarının içindeki yapıştırıcı

CE 40 uygun miktarda temiz ve soğuk suya ilave edilerek, topaksız ve homojen bir kıvam elde edilinceye
kadar karıştırılır. Elde edilen harç homojen bir renge
sahip olmalıdır. Harç, kauçuk tabanlı derz malası ile
yüzeye yayılır. Ortam koşullarına göre kuruma süresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmağa
bulaşmadığı zaman) yüzeydeki derz kalıntıları nemli
bir sünger yardımıyla çapraz hareketlerle temizlenir. Nihai temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez
ile yapılmalıdır. Karo seramiklerin derz kenarları
boyunca farklı emiciliğe sahip olduğu, harcın farklı
su karışım oranlarıyla hazırlandığı, harcın farklı
hızda kuruduğu, silme işleminin çok sulu süngerle
veya zamanından önce yapıldığı ve yüzey ile ortamın farklı nem oranına sahip olduğu durumlarda
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nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlaşmalar
meydana gelebilir. Aynı yüzeyde aynı seri no ile üretilmiş ambalajlar kullanılmalıdır. Karışıma sonradan
kesinlikle su ilave edilmemelidir. Paslı araç ve gereç
kullanılmamalıdır. Yüzeyde gerilmelere bağlı olarak
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve bu derzler
uygun profil ve mastikler ile yalıtılmalıdır.
Uygulamadan 9 saat sonra derz üzerinde yürünebilir.
Derz, uygulamadan 24 saat sonra su ile temas edebilir, mükemmel hidrofobik (su emilimine dayanım)
özelliğine ise uygulamadan sonraki 5 gün içinde
erişecektir. Bu süre zarfında, derz temizliği sadece
temiz, duru ve deterjansız su ile yapılmalıdır. Aşırı
miktarda ve/veya basınçlı su ile sık yapılan genel
temizlik CE 40’ın su itici özelliğinin zamanla azalmasına sebep olabilir. Renkli temizlik malzemeleri derz
dolgu renginde değişime sebep olabilir.

SARFİYAT
Karo		
Seramik
Ebat
türü
(cm)
Cam mozaik
2/2
Orta ebatlı
mozaik
5/5
Karo
10 / 5
Karo
10 / 10
Karo
15 / 15
Karo
20 / 20
Karo
30 / 30

Derz
geniﬂli€i
(mm)
1,5 - 2

Sarfiyat
(kg/m2)
0,80

3
3
3
3
3
3

0,70
0,30
0,38
0,30
0,20
0,20

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı

Sentetik ve modifiye katkılar ile
özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,1 kg/lt

Karışım oranı :

1,4 lt su / 5 kg toz

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Kap süresi :

Yaklaşık 2 saat

Temizleme süresi :

10 dakika ve sonrası, karo seramik
tipine bağlı olarak

Kullanıma açılma süresi : 9 saat sonra
Nihai mukavemet süresi : 5 gün sonra

AMBALAJ

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C to +70 °C

Aşınma dayanımı :

≤ 1000 mm3 (EN 13888)

Eğilme mukavemeti :

≥ 2,5 N/mm2 (kuru ortam
(EN 13888)

5 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalajı delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk
giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli
depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

Basınç mukavemeti :

≥ 15 N/mm2 (kuru ortam)
(EN 13888)

Büzülme :

≤ 3 mm/m (EN 13888)

Su emme :

≤ 2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
≤ 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.
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TS EN 13888 - CG2WA sınıfına uygundur.
C

Çimento esaslı

G

Derz dolgu malzemesi

2

Geliştirilmiş

A

Yüksek aşınma dayanımı

W

Azaltılmış su emilimi

CE 43 »GRAND’ELIT«

Mekanik ve Kimyasal Dayanımı
Geliştirilmiş, Suya Dayanıklı, Esnek
Derz Dolgu Malzemesi (1-20 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Rengini tam veren yenilikçi formül ile parlak renkler
▶▶ Liflerle güçlendirilmiş üstün formülüyle zorlu koşullara
- mekanik yüklere ve kimyasal etkilere - dayanıklı
▶▶ “Micro Protect” etki - kirlenmeye dayanıklı su itici
formül
▶▶ Yüksek doldurma gücü
▶▶ Kolay uygulama ve temizlenebilme
▶▶ İç ve dış mekanlarda, sürekli ıslak alanlarda, endüstriyel yapılarda, duvar ve zeminlerde
▶▶ Yüzme havuzları için uygun
▶▶ Yerden ısıtmalı zeminlerle uyumlu
▶▶ Porselen karo, cam karolar ve mozaikler için ideal

≤ 1000 mm3

CG2 A

yerden ısıtma

≤ 5 g/240 dak.

CG2 W

ıslak alanlar

balkonlar &
teraslar

yüzeyi çizilmeye dirençli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu işlemine geçmeden önce ön uygulama ile
kirlenme ve çizilme testleri yapılması tavsiye edilir.

basamaklar

UYGULAMA
yoğun
trafik

dış mekanlar

porselan karo

doğal taş

TANIMI
1-20 mm genişliğindeki derzler için esnek, puzolan ve lif
takviyesi ile mekanik ve kimyasal dayanımı geliştirilmiş,
suya dayanıklı, rengini tam veren, çimento esaslı derz
dolgu malzemesi.

YÜZEY HAZIRLAMA
Karo seramik yapıştırma harcı kürünü almış ve kurumuş
olmalıdır (kalın yataklı harçlar en az 7 gün yaşlandırılmalıdır). Karo kenarları ve köşeleri kirden arındırılmış
ve temiz olmalıdır. Derz boşluklarının içindeki yapıştırıcı
artıkları temizlenmelidir. Uygulamaya geçmeden önce
çok kuru derz boşlukları nemlendirilmelidir. Emici ve

CE 43 uygun miktarda temiz ve soğuk suya ilave edilerek, topaksız ve homojen bir kıvam elde edilinceye
kadar karıştırılır. Elde edilen harç homojen bir renge
sahip olmalıdır. Harç, kauçuk tabanlı derz malası ile
yüzeye yayılır. Ortam koşullarına göre kuruma süresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmağa bulaşmadığı zaman) yüzeydeki derz kalıntıları nemli bir
sünger yardımıyla çapraz hareketlerle temizlenir. Nihai
temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez ile yapılmalıdır.
Karo seramiklerin derz kenarları boyunca farklı emiciliğe
sahip olduğu, harcın farklı su karışım oranlarıyla hazırlandığı, harcın farklı hızda kuruduğu, silme işleminin çok
sulu süngerle veya zamanından önce yapıldığı ve yüzey
ile ortamın farklı nem oranına sahip olduğu durumlarda
nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlaşmalar meydana gelebilir. Aynı yüzeyde aynı seri no ile üretilmiş
ambalajlar kullanılmalıdır. Karışıma sonradan kesinlikle
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su ilave edilmemelidir. Paslı araç ve gereç kullanılmamalıdır. Yüzeyde gerilmelere bağlı olarak gerekli genleşme
derzleri bırakılmalı ve bu derzler uygun profil ve mastikler ile yalıtılmalıdır.
Uygulamadan 9 saat sonra derz üzerinde yürünebilir.
Derz, uygulamadan 24 saat sonra su ile temas edebilir,
hidrofobik (su itici) özelliğine ise uygulamadan sonraki
5 gün içinde erişecektir. Bu süre zarfında, derz temizliği
sadece temiz, duru ve deterjansız su ile yapılmalıdır.
Renkli temizlik malzemeleri derz dolgu renginde değişime sebep olabilir.

SARFİYAT
Karo		
Seramik
Ebat
türü
(cm)
Cam mozaik
2/2
Orta ebatlı
mozaik
5/5
Karo
10 / 5
Karo
10 / 10
Karo
15 / 15
Karo
20 / 20
Karo
30 / 30

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı

Sentetik ve modifiye katkılar ile
özel çimento içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,25 kg/lt

Karışım oranı :

1,4 lt su / 5 kg toz

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Kap süresi :

Yaklaşık 60 dakika

Temizleme süresi :

10 dakika ve sonrası, karo seramik
tipine bağlı olarak

Kullanıma açılma süresi : 24 saat sonra

Derz
geniﬂli€i
(mm)
1,5 - 2

Sarfiyat
(kg/m2)
0,80

3
3
3
3
3
3

0,70
0,30
0,38
0,30
0,20
0,20

Nihai mukavemet süresi : 5 gün sonra
Sıcaklık dayanımı :

-30 °C to +70 °C

Aşınma dayanımı :

≤ 1000 mm3 (EN 13888)

Eğilme mukavemeti :

≥ 2,5 N/mm2 (kuru ortam
(EN 13888)

Basınç mukavemeti :

≥ 15 N/mm2 (kuru ortam)
(EN 13888)

Büzülme :

≤ 3 mm/m (EN 13888)

Su emme :

≤ 2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
≤ 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

AMBALAJ
5 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalajı delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk
giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli
depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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TS EN 13888 - CG2WA sınıfına uygundur.
C

Çimento esaslı

G

Derz dolgu malzemesi

2

Geliştirilmiş

A

Yüksek aşınma dayanımı

W

Azaltılmış su emilimi

CE 79 »ULTRAPOX COLOUR«

2 Bileşenli, Epoksi Esaslı Karo
Seramik Yapıştırıcısı ve Derz Dolgu
Malzemesi (2-10 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Rengini tam veren yenilikçi formül
▶▶ Üstün formülüyle yüksek kimyasal (asit, alkali, yağ,
vb.) ve mekanik (aşınma, yük, vb.) dayanım
▶▶ Su geçirimsiz yapı ile hijyenik
▶▶ İçme suyu ile temas edebilir
▶▶ Yüksek doldurma gücü
▶▶ Kolay uygulama ve temizlenebilme

≤ 250 mm3

RG A

≤ 0.1g/240 dak.

RG W

balkonlar &
teraslar

kolay
uygulama

aşınma
dayanımı

RAL
renkleri

R2

YÜKSEK
MUKAVEMET

KAYMAZ

kimyasallara
dayanım

küfe
dayanıklı

UYGULAMA

TANIMI
2-10 mm genişliğindeki derzler için kimyasallara ve
mekanik yüklere dayanıklı, rengini tam veren, epoksi
esaslı, 2 bileşenli derz dolgu malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Kimyasal dayanımlı seramik ve fayans derz dolgu kaplamaları, asite dayanıklı klinker karolar, antiasit karolar,
mermer, granit ve cam mozaik gibi malzemelerin iç ve
dış mekanlarda, ıslak hacimlerde 2-10 mm genişlikte
derzlerinin doldurulmasında kullanılır.
Aşındırıcı kimyasallara maruz kalan alanlar ( klinikler,
süt ürünü imalathaneleri, ticari ve genel mutfaklar, oto
yıkama istasyonları, bira imalathaneleri, silolar, laboratuarlar, su depoları ve yüzme havuzları ) için uygundur.
CE 79 seramik yapıştırma harcı olarak da kullanılabilir,
çimento esaslı seramik yapıştırıcıları ile aynı prensipte
uygulanır.

Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 10°C’nin üzerinde
olmalıdır. Derz boşlukları düzgün, temiz ve kuru olmalıdır.
Önce epoksi reçine ve sertleştirici 400 - 600 devir/dakika
mikser ile homojen bir şekilde karıştırılır. Karışımın rengi
homojen olmalıdır.
Karışım, kauçuk epoksi malası yardımı ile boşluk kalmayacak şekilde derz boşluklarına uygulanır.
Fazla derz dolgusu diyagonal hareketlerle karo yüzeyinden temizlenir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 15 - 30
dakika kadar beklenip CE 79 kurumaya başladığında,
derz dolgu kalıntıları kaba sünger ve az miktarda ılık
su kullanılarak dairesel hareketlerle karo yüzeyinden
temizlenir. İnce temizlik için yumuşak bir sünger ve az
miktarda su, durulama için yumuşak bir bez kullanılır.
Süngerler sıklıkla temiz su ile temizlenmelidir. Aletlerin
temizliği uygulamadan hemen sonra sıcak su ile yapılmalıdır.
Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler gözlenebilir.
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SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sarfiyat (kg/m ) = ((A+B) x C x D x 1,7) / (AxB)
A: Fayans uzunluğu (mm)
B: Fayans genişliği (mm)
C: Fayans kalınlığı (mm)
D: Derz genişliği (mm)
* Uygulama zaiyatı için hesaplanan miktarın %10’u
baz alınabilir.

Kimyasal yapı

Modifiye katkılar içeren epoksi
reçine ve sertleştirici

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,7 kg/lt

Karışım oranı :

0,2 kg sertleştirici / 5,0 kg reçine

Uygulama sıcaklığı :

+10 °C - +20 °C

Temizleme süresi :

15-30 dakika, hava sıcaklığına
bağlı olarak

2

AMBALAJ
Epoksi Reçine (Komponent A) :
Epoksi Sertleştirici (Komponent B) :

Kullanıma açılma süresi : 24 saat sonra

5,0 kg
0,2 kg

Nihai mukavemet süresi : 7 gün sonra

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalajı delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk
giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli
depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

Sıcaklık dayanımı :

-30 °C to +70 °C

Yapışma mukavemeti :

≥ 3 N/mm3 (EN 13888)

Aşınma dayanımı :

≤ 1000 mm3 (EN 13888)

Eğilme mukavemeti :

≥ 20 N/mm2 (kuru ortam
(EN 13888)

Basınç mukavemeti :

≥ 50 N/mm2 (kuru ortam)
(EN 13888)

Büzülme :

≤ 3 mm/m (EN 13888)

Su emme :

≤ 2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
≤ 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru kapalı
ortamda (ortam sıcaklığı +5°C ve üzeri), dondan ve
güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa
sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Solunması halinde sağlığa zararlıdır. Gözleri, solunum
sistemini ve cildi tahriş edicidir. Solunduğunda, cilt ile
temasında alerji yapabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Buharını solumayın. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin)
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Artık malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona
boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar
geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün artıkları,
evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/
inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir.
Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf
edilmelidir.
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10

EN 12004

Kayma özelliği azaltılmış geliştirilmiş reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı

R2 T
Başlangıç çekme mukavemeti

≥ 2 N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 2 N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 2 N/mm2

Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti

≥ 2 N/mm2

Profesyonel Temizlik
ve Bakım Malzemeleri

DERZ-MAX DERZ
YENİLEME KALEMİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Dayanıklı, özel, çift taraflı kullanılabilir uç
▶▶ Hızlı kuruyan, kokusuz, dayanıklı, uzun ömürlü
formül
▶▶ Antitoksik özelliği ile çocuk ve ev hayvanları için
güvenli
▶▶ Hijyenik

TANIMI
Ceresit Derz-Max, zamanla derz dolgular üzerinde
oluşan kirleri temizleyen ve dolguların uzun süre temiz
kalmasını sağlayan bir yenileme kalemidir.

UYGULAMA ALANLARI
Fayans ve seramik döşemelerin kullanıldığı banyo,
mutfak vb. tüm iç mekanlarda kullanılabilir.

UYGULAMA
▶▶ Uygulama yapılacak derz dolgularının kaba tozunu
nemli bir bez yardımı ile temizleyiniz.
▶▶ Derz yenileme kalemini, kapağı kapalıyken minimum
2 dakika çalkalayın.
▶▶ İçindeki boyanın yüksek kalitesi sebebiyle, kalemin
çalkalanması, optimum karışımın oluşmasını ve
istenen sonucun elde edilmesini sağlayacaktır.
▶▶ Kapağı çıkarıp sert bir zemin üzerinde boya
gelinceye kadar tekrar eder şekilde keçe ucu içine
doğru bastırın.
▶▶ Uygulama bitiminde kapağı kapatın.
▶▶ 60 dakikada kuruma özelliğine sahiptir. Daha etkili
bir sonuç için uygulama yapılan alanı 6 saat sudan
koruyun.
▶▶ Keçe uçta bir aşınma olursa, ucu yerinden kolayca
çıkarıp tersini çevirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

AMBALAJ
7,0 ml blisterli ambalaj

RAF ÖMRÜ
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, direkt
güneş ışığına maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 12 aydır.

DİKKAT
Su bazlı, yanıcı olmayan formül. Cilt ile temasında
alerji yapabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden
uzak tutunuz.

SARFİYAT
Bir yenileme kalemi ile doğrusal 60 m derzde kullanılabilir. (2 mm derz genişliği ile)
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DERZ TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyeniktir
▶▶ Leke ve kirleri hızlı ve etkili bir şekilde giderir
▶▶ Kullanıma hazır, çabuk ve etkilidir
▶▶ Seramik, fayans, çimento ve silikon derz vb. yerlerde
kullanıma uygundur
▶▶ Alev almaz

TANIMI
Ceresit Derz Temizleyici, seramik, fayans, çimento ve
silikon derz vb. yüzeylerde leke ve kirlerin giderilmesinde kullanılan temizlik malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI
Banyo, duş, havuz, kiler, mutfak, duvar, tavan, zemin,
teras gibi alanlarda; seramik, fayans, çimento ve silikon derz vb. bölgelerde kir ve lekelerin giderilmesinde
kullanılır.

UYGULAMA
Güvenlik klipsini yukarıya doğru bastırınız ve aynı
zamanda açık işareti yukarıya gelinceye kadar çeviriniz. Yaklaşık 20 cm’lik mesafeden yüzeye püskürtünüz.
Kullandıktan sonra püskürtme başlığını “STOP” üste
gelinceye kadar çeviriniz. Kullanım esnasında odayı
iyice havalandırınız.
• Ağır kirleri temizlemek için: Ceresit Derz
Temizleyici’yi yüzey iyice ıslanıncaya kadar püskürtünüz. Etkisini göstermesi için 5-10 dakika bekleyiniz
ve yüzeyi bol su ile durulayınız. İnatçı lekelerde işlemi
tekrarlayınız. Önemli: Emici yüzeylere az püskürtünüz.
• Genel temizlik için: Ceresit Derz Temizleyici’yi
püskürtünüz. Bir sünger veya bez ile yüzeye dağıtınız.
Yüzeyi su ile iyice yıkayınız veya nemli bezle siliniz.

Ceresit Derz Temizleyici fayansların yüzeylerinde,
çimento ve silikon derzlerde ve uygulamada mevcut
olan pek çok alt zeminde (örneğin küvetlerde) etkilidir.
Hassas fayans yüzeylerde (örneğin, dekor fayansları)
veya sırı zarar görmüş olan fayanslarda, uygulama
sonrasında hemen bol su ile yıkayınız (renk değişikliği
meydana gelebilir). Tekstil ürünleri, alüminyum, cilalı
yüzeyler, ahşap, altın, gümüş, pirinç ve bronz yüzeyler için uygun değildir. Uygulamadan önce uygulama
yapılacak yüzeyin, dikkat çekici olmayan bir yerinde
deneme yapınız.

AMBALAJ
500 ml plastik şişe
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Klipsi iyice kapatarak serin ve kuru yerde saklayınız.
Raf ömrü, 5-25°C’de açılmamış ambalajda muhafaza
edildiği takdirde 36 aydır.

DİKKAT !
Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
tutunuz. Gaz / Duman / Buhar / Aeroselleri solumayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske
kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Sadece iyi havalandırılan
yerlerde kullanın. Ürünü diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Klor gibi tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Diğer
temizleyicilerle, sıcak suyla veya bozulmuş ürünlerle
birlikte kullanmayın.

İçerik

Hipoklorit bazlı,
aktifleştiricili ağartıcı

Koyuluk

Düşük viskoziteli sıvı

Görünüm

Açık, sarımtrak

Koku

Klor

Yoğunluk (20°C)

Yakl. 1,1 g/cm3

pH (10% sulu solüsyon, 20°C)

12,5-13,3
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HİJYENİK YAĞ SÖKÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyeniktir
▶▶ Yağı ve kiri söker
▶▶ Profesyonel kullanıma uygundur
▶▶ Kilitli kapak ile çocuklar için güvenlidir

TANIMI
Mutfak yüzeyleri için hijyenik kir ve yağ sökücüdür.
Endüstride karşılaşılan her türlü yoğun yağ ve ağır kir
kalıntılarının temizliği için uygundur. Alkalin ve köpüklü
yapıdadır. Konsantre olduğu için ekonomik tüketim
sağlar. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik
tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü yüzeydeki yağın ve kirin temizliğinde kullanılır. Gıda sanayi üretim alanlarında, mutfaklarda ve
gıdaların temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kalıntıların bulunduğu her tür sıcak ya da soğuk yüzeyin
temizliğinde kullanılabilir.

UYGULAMA
Kilitli kapağı açmak için üzerine bastırın ve çevirin.
Yüzeye uygulanıp köpüğün zemindeki kiri çözmesi
için 3-5 dakika bekledikten sonra, yüzey basınçlı suyla
durulanır veya nemli bez yardımıyla temizlenir.
Ceresit Hijyenik Yağ Sökücü, fırçalama veya vakumlama yapılabilen temizlik makineleriyle yer temizliğinde
de kullanılabilir. Ürün su ile seyreltilerek kullanılmalı,
seyreltme oranı klasik temizlikte 18-27 ml ürün/1 L su,
basınçlı suyla kullanıldığında ise 9-13,5 ml ürün/1 L su
olmalıdır.

AMBALAJ
900 ml HDPE şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Başka bir ürün
veya madde ile karıştırmayın. Gıda maddelerinden
uzak tutun. Ciddi yanıklara neden olur. Kilit altında ve
çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun
koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/
maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse
etiketi gösterin). Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra
geri dönüşüm işlemine gönderin.
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İÇİNDEKİLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

%2,18 (±%2) sodyum hidroksit (1310-73-2), %5-15
anyonik aktif madde, <%5 noniyonik aktif madde,
korozyon önleyici ve fosfonat içerir.

Renk:

açık kahverengi

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

11.0 – 13.0

Yoğunluk:

1.12 ± 0,03 gr/ml

Anyonik Aktif Madde (%):

8 - 11

Koku:

-
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YÜZEY PARLATICI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyeniktir
▶▶ Çelik, inoks ve plastik yüzeyler için uygundur
▶▶ Yüzeylere parlaklık ve canlılık verir

TANIMI
Paslanmaz çelik, inoks ve plastik yüzeyler için günlük
temizlik ve bakım malzemesidir. Yüzeyleri çizmeden
kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur.
Yüzeylerde kalıcı hoş bir koku bırakır. İçerdiği aktif
maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.
Ambalajda kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm paslanmaz çelik, inoks ve plastik yüzeylerde;
armatürler, havlupanlar, radyatörler, paslanmaz çelik
tencere ve tavalar, inoks davlumbazlar, asansör kapıları, mutfak eşyaları, buzdolabı ve fırınlarda kullanılır.
Ceresit Yüzey Parlatıcı yüzeyleri çizmeden temizler ve
parlatır.

UYGULAMA
Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeydeki
kiri ve yağı temizlemek için Ceresit Hijyenik Yağ
Sökücü kullanılması önerilmektedir.
Sprey başlığını “ON” işareti yukarıya gelinceye kadar
çevirin. Ürünü yaklaşık 20-25 cm’lik mesafeden yüzeye
püskürtün. Yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle dairesel
olarak temizleyin. Yüzey uygulama sonrası durulanmamalıdır. Kullandıktan sonra püskürtme başlığını “STOP”
üste gelinceye kadar çevirin.

AMBALAJ
900 ml HDPE sprey şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut
ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Gıda
maddelerinden uzakta bulundurun. Zararlı: Yutulması
halinde akciğerde hasara neden olabilir. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yutulması halinde
hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Gözle teması halinde hemen bol su ile yıkayıp ürün
etiketi ile birlikte doktora başvurun. Sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Buharını ve ürün spreyini
solumayın. Ürünü dondurmayın. 50ºC ‘nin üzerindeki
ısılarda depolamayın.
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İÇİNDEKİLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mineral yağ, hidrokarbon solvent >%30 ve parfüm
içerir.

Renk:

şeffaf

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (direkt, 25°C):

6.0 – 7.0

Yoğunluk:

0.82 ± 0,03 gr/ml

Koku:

+
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LEKE SÖKÜCÜ VE ÇOK
AMAÇLI HİJYENİK
TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok geniş kullanım alanı vardır
▶▶ Günlük temizlik için uygundur
▶▶ Kolay ve etkili hijyenik temizlik sağlar
▶▶ Profesyonel kullanıma uygundur
▶▶ Kilitli kapak ile çocuklar için güvenlidir

TANIMI
Ceresit Leke Sökücü ve Çok Amaçlı Hijyenik Temizleyici
çok amaçlı kullanıma uygun, lekeleri etkili bir şekilde
söken, yumuşak leke sökücü genel temizlik ürünüdür.
Seyreltilerek ve çok amaçlı kullanıldığı için ekonomiktir.
Duvar, zemin ve mobilya dahil tüm yüzeylerde kullanılabilen özel formülü ile tekstil yüzeylerde ve halılarda
oluşan kahve, çay, yağ, tükenmez kalem, mürekkep,
nikotin ve pişmemiş taze tüm gıda maddesi lekeleri gibi
zor ve inatçı lekeleri etkili bir şekilde söker. Yüzeyde
matlık yapmaz ve kalıntı bırakmaz, kalıcı ve hoş bir
koku bırakır. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak
parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

Özel köpüklü formülü sayesinde tekstil, duvar kağıdı,
duvar, cam, koltuk, mobilya, halı, yer temizliğinde ve
leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Bürolar, banyolar,
tuvaletler ve suyla yıkanabilen tüm yüzeylerde güvenle
kullanılabilir.

Manuel temizlik için kovada köpürtülerek elde edilen
köpük, sünger veya fırça yardımı ile yüzeye uygulanır.
Köpüklü halı yıkama için; halı yıkama pedi takılı cila
makinası kullanılabilir. Temizlik köpüklü yıkama ile
yapılır ve yüzey vakum ile çekilerek temizlenir. Mop ile
yer temizliği için; su ile seyreltilmiş ürün mop yardımı
ile presle iyice sıkıldıktan sonra yüzeye uygulanarak
temizlik yapılır.

UYGULAMA

AMBALAJ

Kilitli kapağı açmak için üzerine bastırın ve çevirin.
Camlarda ve aynalarda 2-4 ml ürün/1 L su; boyalı,
cilalı, PVC, vinil, kauçuk, epoksi ve poliüretan yüzeylerde 30 ml ürün/1 L su; günlük temizlik, tekstil yüzeyler
ve halılarda ise 30-40 ml ürün/1 L su oranında seyreltilerek kullanılır. Makine yağları, mürekkep ve tükenmez
kalem gibi zor ve inatçı lekelerde ise 100 ml ürün/1 L
su oranında kullanılır.

900 ml HDPE şişe

UYGULAMA ALANLARI

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, serin ve direkt
güneş ışığına maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.
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DİKKAT !

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Gözleri tahriş eder. Gözle
teması halinde hemen bol su ile yıkayıp ürün etiketi ile
birlikte doktora başvurun. Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun süre temasından kaçının.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin.

Renk:

şeffaf

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (direkt):

8.5 - 10.5

Yoğunluk:

1.02 ± 0.03 gr/ml

Koku:

+

İÇİNDEKİLER
%15-30 propilen glikol, %5-15 anyonik aktif madde,
<%5 noniyonik aktif madde, etil alkol ve parfüm içerir.
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ASİT BAZLI LEKE VE
KİR SÖKÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Özel nano teknolojik formülasyona sahiptir
▶▶ Çok geniş kullanım alanı vardır
▶▶ Kolay ve etkili hijyenik temizlik sağlar
▶▶ Kilitli kapak ile çocuklar için güvenlidir

TANIMI
Ceresit Asit Bazlı Leke ve Kir Sökücü, çeşitli yüzeylerde
zamanla biriken kir, pas lekesi, kireç, sabun ve organik
kalıntıları kolay, hızlı ve etkili bir şekilde söken hijyenik
temizlik malzemesidir. Nano-teknolojik formülü sayesinde, sık ve düzenli kullanıldığında küçük nano parçalar yüzeyi kaplayarak cam ve seramik yüzeylerden
suyun film şeklinde akıp gitmesini sağlar ve yüzeyin
kirlenmesini geciktirir. Yüzeyleri çizmeden temizler ve
parlatır. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik
tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Seramik, emaye yüzeyler, musluk, armatür, küvet
ve lavabo, duş, duş perdesi ve kabinleri gibi aside
dayanıklı tüm yüzey ve malzemelerde kullanılabilir.
Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz. Düzenli
kullanımda seramik yüzeyler ve derz dolgularındaki
kir ve lekeleri yüzeye zarar vermeden etkili bir şekilde
temizler. Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren taş
yüzeylerde kullanılmaz.

ürünün yüzey kalıntılarını kimyasal olarak sökmesi
için birkaç dakika beklenir ve ardından yüzey bol su
ile durulanarak temizlenir. Günlük temizlikte daha iyi
sonuç alabilmek için düzenli olarak kullanılmalıdır.
Uygulama sırasında ortam havalandırılmalıdır. Genel
temizlikten önce ürünün yüzeyle uyumu küçük bir
alanda test edilmelidir.

AMBALAJ

UYGULAMA
Kilitli kapağı açmak için üzerine bastırın ve çevirin.
Günlük temizlik için 10-20 ml ürün/1 L su oranında
seyreltilerek kullanılır. Yoğun kirli ve kireçli yüzeylerde
seyreltilmeden doğrudan kullanılır. Yüzeye direkt olarak dökülebilir veya temiz bir beze dökülerek yüzeye
tatbik edilir. Sonra temiz bir sünger ile yüzeyi ovalanır,

900 ml HDPE şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, serin ve direkt
güneş ışığına maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.
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DİKKAT !

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Mermer gibi kalsiyum karbonat
içeren yüzeylerde kullanmayın. Gözle teması halinde
hemen bol su ile yıkayıp ürün etiketi ile birlikte doktora
başvurun. Ürünü direkt solumayın. Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun süre temasından
kaçının. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile
yıkayın. Ürünün yutulması durumunda ürün ambalajı ile
birlikte hemen bir doktora başvurun. Çamaşır suyu ve
diğer temizlik maddeleriyle karıştırmayın.

Renk:

şeffaf

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

2.2 – 3.2

Yoğunluk:

1.03 ± 0,03 gr/ml

Noniyonik aftif madde (%): 1.5 - 2.5
Koku:

İÇİNDEKİLER
<%5 noniyonik aktif madde, organik ve inorganik asitler ve parfüm içerir.
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+

ÇİMENTO VE
KİREÇ SÖKÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Asidik bazlı profesyonel temizleyicidir
▶▶ Çimento, kireç ve pas kalıntılarını söker
▶▶ Aside dayanıklı tüm yüzeylerde kullanımı uygundur
▶▶ İnşaat sonrası ağır temizlikte etkilidir
▶▶ Kilitli kapak ile çocuklar için güvenlidir

TANIMI
Ceresit Çimento ve Kireç Sökücü, kireç, çimento, beton
tortularını ve pas lekelerini aside dayanıklı tüm yüzeylerden, el aletlerinden ve ekipmanlardan temizler.
Güçlü formülü ile ağır temizlik ve profesyonel kullanım
için idealdir. Düşük yoğunlukta köpüklü temizlik sağlarken yüzeyden kolayca durulanabilir. İçerdiği aktif
maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.
Ambalajda kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Aside dayanıklı tüm yüzeylerin, el aletlerinin ve ekipmanların temizliğinde kullanılabilir. Alüminyum, krom
ve bakır alaşımlar ve aside dayanıksız yüzeylerle
temas ettirilmemelidir, temas halinde korozyona sebep
olabilir. Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren taş
yüzeylerde kullanılmaz. Su ile seyreltilerek ıslak alanlardaki kireç lekelerini temizlemek için kullanılabilir.

UYGULAMA
Kilitli kapağı açmak için üzerine bastırın ve çevirin.
Genel temizlikte 1 L ürün/10 L su oranında seyreltilerek
kullanılır. Yoğun leke ve kalıntılar için, seyreltme oranı
düşürülerek tekrarlı uygulanmalıdır. Ağır kalıntı, kirli ve
kireçli yüzeylerde ürün seyreltilmeden doğrudan uygulanabilir. Yüzeye direkt olarak dökülebilir veya temiz
bir beze dökülerek yüzeye tatbik edilir. Sonra temiz bir
sünger ile yüzey ovalanır ve ardından yüzey bol su ile
durulanarak temizlenir. Yüksek basınçlı temizlik makinesiyle kullanımda makine üreticisinin talimatlarına

uyularak temizlik yapılır. Yüzey ıslatılıp temizlik yapılır
ve temizlik esnasında yüzey suyla iyice durulanır. Ürün
yüzeyde bekletilmemelidir. Kettle, kahve makinesi gibi
mutfak gereçlerinde oluşan kireç lekesini temizlemek
için ise 250 ml ürün/1 L su oranında seyreltilerek temizlik yapılır. Uygulama sırasında ortam havalandırılmalıdır. Genel temizlikten önce ürünün yüzeyle uyumu
küçük bir alanda test edilmelidir.

AMBALAJ
850 ml HDPE şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, serin ve direkt
güneş ışığına maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.
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DİKKAT !

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayın. Gıda maddelerinden uzak tutun. El, yüz, vücut
ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Ciddi
yanıklara neden olur. Göz ve cilt temasından sakının.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Cildi korumak amacı ile ellerin temizlik
maddesi ile uzun süre temasından kaçının. Serin yerde
muhafaza edin. Güneş ışığına maruz bırakmayın.
Çamaşır suyu ve diğer temizleyiciler ile karıştırarak
kullanmayın. Kullanım sırasında oluşan dumanı solumayın. Kireç çözme işlemi bittikten sonra kabı ve yüzeyi
bol su ile yıkayın. Sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız
yüzeylerde ve emaye banyo küvetlerinde kullanmayın.
Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın. Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). Ambalaj
tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine
gönderin.

Renk:

sarı

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

1.0 – 2.0

Yoğunluk:

1.32 ± 0,03 gr/ml

Koku:

+

İÇİNDEKİLER
%42,5 (±%2) fosforik asit (7664-38-2), <%5 noniyonik
aktif madde, korozyon önleyici ve parfüm içerir.
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SERAMİK YÜZEY
TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyeniktir
▶▶ Sırlanmış seramik yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar
▶▶ Günlük kullanım için idealdir
▶▶ Kilitli kapak ile çocuklar için güvenlidir

TANIMI
Güçlü leke çıkarıcı ve koruyucu formülü ile zamanla
seramik vitrifiyelerin üzerinde ve atık su giderlerinde
oluşan kireç ve pas tabakasını söker, kireç oluşumunu
önler. Yüzeyi hijyen sağlayarak temizler ve yüzeyde
uzun süre kalıcı hoş bir koku bırakır. Günlük kullanıma
uygundur. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik
tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Islak alanlarda ve banyolarda vitrifiye lavabo, küvet,
klozet, pisuarlarda kullanımı uygundur. Atık su giderlerinin temizliğinde kullanılabilir.

DİKKAT !

UYGULAMA
Kilitli kapağı açmak için üzerine bastırın ve çevirin. Kimyasal temizliğin sağlanması için ürünü yüzeyde en az
10 dakika bekletin, daha sonra mekanik temizlik için
yüzeyi temiz bir fırça ile fırçalayın ve su ile durulayarak
temizliği tamamlayın. Uygulama sırasında koruyucu
eldiven kullanın. Boyar madde içerdiğinden başka
malzemelere temas ettirilirse renklenmeye sebebiyle
verebilir. Renklenme kalıntıları Ceresit Leke Sökücü ve
Çok Amaçlı Hijyenik Temizleyici ile temizlenebilir.

AMBALAJ
900 ml HDPE şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, serin ve direkt
güneş ışığına maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin. Başka bir ürün veya madde
ile karıştırmayın. Gıda maddelerinden uzak tutun. El,
yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın.
Ciddi yanıklara neden olur. Göz ve cilt temasından
sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Cildi korumak amacıyla ellerin
temizlik maddesiyle uzun süre temasından kaçının.
Serin yerde muhafaza edin, güneş ışığına maruz bırakmayın. Çamaşır suyu ve diğer temizleyicilerle karıştırarak kullanmayın. Kullanım sırasında oluşan dumanı
solumayın. Kireç çözme işlemi bittikten sonra kabı
ve yüzeyi bol su ile yıkayın. Sıcak yüzeyler üzerinde
kullanmayın. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside
dayanıksız yüzeylerde ve emaye banyo küvetlerinde
kullanmayın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın. Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
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doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). Ambalaj
tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine
gönderin.

İÇİNDEKİLER
%13,2 (±%2) hidroklorik asit (7647-01-0), <%5 noniyonik aktif madde, parfüm ve boya (CI 42091) içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk:

yeşil

Görünüş:

berrak, vizkoz sıvı

pH (%1, 25°C):

1.5 – 2.5

Yoğunluk:

1.06 ± 0,03 gr/ml

Koku:

+
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DUŞAKABİN VE
ARMATÜR TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Nano teknolojik formülasyona sahiptir
▶▶ Özellikle ıslak alanlarda ve banyolarda kullanılır
▶▶ Kolay ve etkili temizlik sağlar
▶▶ Parlaklık verir, kirlenmeyi geciktirir

TANIMI
Ceresit Duşakabin & Armatür Temizleyici, armatürlerde, duşakabinlerde ve küvet yüzeylerinde oluşan
kir, kireç ve sabun kalıntılarını derinlemesine hijyenik
olarak temizler. Nano-teknolojik formülü sayesinde, sık
ve sürekli kullanıldığında küçük nano parçaları yüzeyi
kaplayarak cam ve seramik yüzeylerde suyun film şeklinde akıp gitmesini sağlarken, yüzeyin kirlenmesini ve
su lekelerinin yerleşmesini önler. İçerdiği aktif maddeler
biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda
kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Paslanmaz çelik armatürler, duşakabinler, küvet ve
seramik yüzeylerde kullanılabilir. Kirecin matlaştırdığı
yüzeyleri parlatır.

UYGULAMA
Sprey başlığını “ON” işareti yukarıya gelinceye kadar
çevirin. Ürünü yaklaşık 20-25 cm’lik mesafeden yüzeye
püskürtün. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Zor
lekelerde daha etkili sonuç almak için birkaç dakika
beklettikten sonra durulayın. Kullandıktan sonra püskürtme başlığını “STOP” üste gelinceye kadar çevirin.

bol su ile yıkayıp ürün etiketi ile birlikte doktora başvurun. Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun süre temasından kaçının. Ürünün yutulması
durumunda ürün ambalajı ile birlikte hemen bir doktora
başvurun.

İÇİNDEKİLER
<%5 etil alkol, noniyonik aktif madde, sitrik asit ve
sülfamik asit ve parfüm içerir.

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

900 ml HDPE sprey şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Gözle teması halinde hemen

Renk:

şeffaf

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

2.0 – 3.0

Yoğunluk (20°C):

1.025 ± 0,03 gr/ml

Noniyonik aktif madde (%): 2 - 3
Koku:
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+

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hijyenik temizlik sağlar
▶▶ Kiri, yağı ve cilayı kolayca söker
▶▶ Profesyonel uygulamalar için geliştirilmiştir

TANIMI
Ceresit Kir ve Cila Sökücü zemin yüzeylerindeki ağır
kiri, yağı ve cilayı sökme işleminde kullanılır. Özellikle
yeni cila uygulamaları öncesinde yüzey hazırlığı için
uygundur. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik
tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap zeminler hariç, poliüretan ve epoksi kaplamalar
da dahil olmak üzere tüm sert zeminlerde kullanımı
uygundur. Hem mopla manuel olarak hem de cila
makinesi ile kullanıma uygun olarak formüle edilmiştir.

UYGULAMA
Cilalanacak zemin önce toz ve kalıntılardan arındırılır.
200-300 ml Ceresit Kir ve Cila Sökücü/10 L su oranında su ilave edilerek ürün seyreltilir. Seyreltilmiş sıvı
yüzeye ıslak mopla uygulanır. Sert bir fırça ile yüzey
fırçalanarak temizlenir. Ağır kir ve cilayı sökmek için
altına sert ped takılmış cila makinesi kullanılmalıdır.
Artık sıvı çekpas yardımıyla toplanır, zemin temiz suyla
durulanır ve ardından kurulanır.

AMBALAJ

gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi
iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin). Başka bir ürün veya madde ile
karıştırmayın. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra
geri dönüşüm işlemine gönderin.

İÇİNDEKİLER
%5-15 trietanolamin, çözücü, %2,88 (%±2) sodyum
hidroksit (1310-73-2), <%5 noniyonik aktif madde
içerir.

6 L HDPE bidon

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Kilit altında
ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edin. Gıda maddelerinden uzak tutun. Ciddi yanıklara
neden olur. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk:

sarı

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

11.0 – 13.0

Yoğunluk:

1.04 ± 0,03 gr/ml

Noniyonik aktif madde (%): 1.5 - 2.5
Koku:

189

-

POLİMER YÜZEY CİLASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Üstün kalitelidir
▶▶ Yüksek performanslıdır, dayanıklılık sağlar
▶▶ Kolay uygulama ve günlük bakım özelliğine sahiptir

TANIMI
Ceresit Polimer Yüzey Cilası, zemin kaplamaları için
kullanılan yüksek performanslı ve üstün kaliteli polimer
yüzey cilasıdır. Zemine sertlik ve dayanıklılık kazandırır, kaymaya karşı dirençlidir. Zeminlerde günlük
temizliği kolaylaştırır ve kirlenmeye karşı korur. Kolay
uygulanır ve uygulandığı zemine uzun süre kalıcı
hoş bir koku bırakır. Manuel olarak mopla veya cila
makinesi ile kullanıma uygundur. Ambalajda kullanılan
plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap hariç poliüretan, epoksi, karo taş, mozaik, PVC,
marley ve linoleum zemin kaplamalarının üzerinde
koruyucu ve parlaklık sağlayan bir tabaka oluşturmak
amacıyla kullanılır.

AMBALAJ
6 L HDPE bidon

UYGULAMA
Yüzey, uygulama öncesinde Ceresit Kir ve Cila Sökücü
ile kir ve ciladan tamamıyla arındırılmış ve kuru
olmalıdır. Cila kuru yüzeye uygulanmalıdır. Yüzeyin
özelliğine göre, ürün kuru ve temiz bir mopla, tüketim
20-30 ml/m2 olacak şekilde 2-3 kat olarak yüzeye
sürülür. Bir sonraki kata geçmeden alttaki katın tam
kuruması beklenmelidir ve ikinci kat ters yönde uygulanmalıdır. Son kat uygulandıktan 12 saat sonra,
cilalanmış yüzey beyaz parlatma pedi ile parlatılarak
uygulama tamamlanır. Ağır yaya trafiğine maruz kalan
yüzeylerde, daha yüksek performans ve mukavemet
sağlamak için cila makinesi ile uygulama yapılmalıdır.
Spreyli parlatma yapan cila makineleri kullanılıyorsa,
ürün 1:1 oranında su ile seyreltilmelidir. Zaman içinde
zeminin yıpranmış cilalı bölümleri spreyli parlatma ile
onarılabilir.

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gözle teması
halinde hemen bol su ile yıkayıp ürün etiketi ile birlikte doktora başvurun. Cildi korumak amacıyla ellerin
temizlik maddesiyle uzun süre temasından kaçının.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Ürünün yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin. Ürünü ağzı sıkıca kapalı olacak şekilde
muhafaza edin.
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İÇİNDEKİLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

%15-30 akrilik kopolimer, %5 - 15 çözücü, <%5 wax
emülsiyonu, methylisothiazoline & methylchloroisothiazoline & bromo nitropropan diol içerir.

Renk:

krem

Görünüş:

opak, sıvı

pH (direkt):

8.0 – 8.8

Yoğunluk:

1.05 ± 0,03 gr/ml

Koku:

-
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GENEL TEMİZLİK VE
CİLA BAKIM MALZEMESİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Her türlü zeminde hijyenik temizlik ve parlaklık
sağlar.
▶▶ Günlük ve profesyonel kullanıma uygundur.
▶▶ Uzun süren kalıcı ferah koku bırakır.

TANIMI
Ceresit Genel Temizlik ve Cila Bakım Malzemesi, suya
dayanıklı tüm yüzeylerde mükemmel temizlik ve bakım
için kullanılır. Yüzeylerin canlı ve ışıl ışıl görünmesini
sağlarken, temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını da
korur. Durulama gerektirmez ve kendiliğinden kurur.
İz ve yapışkanlık bırakmadan hızlı kurur. pH nötr’dür.
Yüzeyde uzun süre kalıcı hoş bir koku bırakır. İçerdiği
aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
Epoksi, poliüretan, doğaltaş, granit, mermer, fayans,
seramik, PVC, linolyum ve lastik zeminler gibi suya
dayanıklı tüm yüzeyler ve cilalı ahşap yüzeylerde de
kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

UYGULAMA
Temizlik otomatlarında ve manuel olarak mopla kullanılabilir. Konsantre olduğundan suyla seyreltilerek
kullanılmalıdır.
Seyreltme oranı : Temizlik otomatlarında 150 ml
ürün/10 L su, mopla yüzey silmede ise 50-100 ml
ürün/10 L sudur. Yüzey ürünle temizlendikten sonra
kendiliğinden kurumaya bırakılmalıdır.

AMBALAJ
6 L HDPE bidon

DİKKAT !
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Direkt alevle temas etmemelidir. Alevlenir. Gözle teması halinde hemen bol su ile
yıkayıp ürün etiketi ile birlikte doktora başvurun. Cildi
korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun
süre temasından kaçının. Yutulması halinde hemen
bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Oda
sıcaklığında muhafaza edin.
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İÇİNDEKİLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

%5-15 etil alkol, <%5 noniyonik aktif madde, akrilik
kopolimer, methylisothiazoline & methylchloroisothiazoline & bromo nitropropan diol, parfüm (butylphenyl
methylpropional, hexyl cinnamal, coumarin, benzyl
benzoate, linalool, citronellol, eugenol, alpha-isomethyl
ionone, geraniol), boya (CI 19140, CI 42090) içerir.

Renk:

yeşil

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (direkt, 25°C):

7.0 – 8.0

Yoğunluk (20°C):

0.97 ± 0,03 gr/ml

Noniyonik aktif madde (%): 2.5 – 3.5
Koku:
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+ (uzun süreli)

KLİMA TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Hijyenik temizlik sağlar, kötü kokuları giderir.
▶▶ İklimlendirme sistemlerinde kullanımı uygundur.
▶▶ Günlük kullanım için idealdir.

TANIMI
Metylan Klima Temizleyici, iklimlendirme sistemlerinde (klima, iç ve dış üniteleri) biriken yağlı kirleri
ve tozları etkili bir şekilde temizler. Güçlü kir ve yağ
sökücü formülüyle gövde plastiğini, tıkanmış ve kirli
hava filtrelerini, hava geçen boruların etrafını temizleyerek ortamdaki havayı tazeler, kötü kokuları giderir.
İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir
özelliktedir. Ambalajda kullanılan plastik tamamen geri
dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
İklimlendirme sistemlerinde (klima, iç ve dış üniteleri)
kullanılır. Düzenli olarak yapılan temizlik, ekipmanların
korunmasını ve verimli çalışmasını sağlar.

UYGULAMA
Sprey başlığını “ON” işareti yukarıya gelinceye kadar
çevirin. Ürünü yaklaşık 20-25 cm’lik mesafeden yüzeye
püskürtün. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin ve
yüzeyi durulayın. Kullandıktan sonra püskürtme başlığını “STOP” üste gelinceye kadar çevirin.

AMBALAJ
900 ml HDPE sprey şişe

temasından kaçının. Yutulması halinde ürün ambalajı
ile birlikte derhal doktora başvurun (mümkünse etiketi
gösterin).

İÇİNDEKİLER
%5-15 noniyonik aktif madde, <%5 çözücü, EDTA ve
parfüm içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 3 yıldır.

DİKKAT
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. El, yüz, vücut ve
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun. Gözde ciddi hasar riski. Göz
ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Koruyucu gözlük / maske kullanın. Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun süre

Renk:

şeffaf

Görünüş:

berrak, sıvı

pH (%1, 25°C):

10.0 – 12.0

Yoğunluk (20°C):

1.04 ± 0,03 gr/ml

Na2O (%):

0.8 – 1.2

Noniyonik aktif madde (%): 8 - 10
Koku:
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+

ODA SPREYİ
ÜRÜN AVANTAJLARI
▶▶ Uzun süre kalıcı ferahlık ve hoş bir koku sağlar.
▶▶ Çamaşırlarınızda ve evinizde kullanıma uygundur.

TANIMI
Oda ve tekstil parfümüdür. İçerdiği aktif maddeler
biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Ambalajda
kullanılan plastik tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI
İç mekan şartlandırmasında, kumaş döşemeli mobilya,
perde, halı, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş yüzeylerde ortama uzun süre kalıcı ve hoş bir koku kazandırmada kullanılabilir.

UYGULAMA
Sprey başlığını “ON” işareti yukarıya gelinceye
kadar çevirin. Ürünü yaklaşık 30 cm mesafeden temiz
çamaşırların ve kumaş döşemeli mobilya ve halıların
üzerine direkt püskürtün. Uzun süreli kalıcılık için kapalı
ortamda, hava sirkülasyonunun olduğu alanlarda kullanılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra püskürtme
başlığını “STOP” üste gelinceye kadar çevirin.

AMBALAJ
900 ml HDPE sprey şişe

RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, açılmamış ambalajında, direkt güneş ışığına
maruz kalmadan muhafaza edildiği takdirde 2 yıldır.

DİKKAT
Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Hamilelerin, bebeklerin
ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Gıda maddelerinden uzak
tutun. Doğrudan solumayın, vücuda temas ettirmeyin.
Butilfenil metil propianal içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Göz veya cilt ile temasında
derhal bol su ile yıkayın. Yutulması halinde hemen bir
doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Alevlenir. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.

Sigara içmeyin. Kumaş yüzeylerde kullanmadan önce
kumaşın görünmeyen küçük bir yerinde deneyin. İpek,
süet, deri ve güderi ile duvar, ahşap ve plastik eşya
üzerinde kullanmayın. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli
veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. Oda sıcaklığında muhafaza edin.

İÇİNDEKİLER
Su, etil alkol (64-17-5), etoksile alkol (68213-23-0) ve
parfüm (butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal,
coumarin, benzyl benzoate, linalool, citronellol, eugenol, alpha-isomethyl-ionone, geraniol) içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş:

berrak, sıvı

pH (Direkt, 25°C):

5.5 – 7.5

Yoğunluk (g/ml):

0.96 ± 0,03 gr/ml

Koku:

+
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Su Yalıtım Ürünleri

CR 65

Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 0,2 mm’ye kadar çatlak örtüleme
▶▶ Nefes alan yalıtım katmanı
▶▶ Kristalize özellik ve kapiler etki
▶▶ İçme suyu depoları için hijyen raporu
▶▶ Üzeri boyanabilir ve sıvanabilir

TANIMI
Mineral yapıya sahip yüzeylerin suya karşı yalıtımında
kullanılan, tek komponentli sürme esaslı su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Yatayda ve düşeyde, bina ve yapı elemanlarının zemin
nemine, basınçsız yüzey sularına karşı yalıtımında; içme
suyu depolarının yalıtımında kullanılır. Ayrıca eski bina ve
yapı elemanlarının negatif yönde yalıtımında da kullanılır.
Basınçlı suya karşı negatif yalıtımında alçı, gaz beton gibi
yüksek emiciliği olan, boya gibi emiciliği olmayan ve sıvasız
tuğla gibi düzgün olmayan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
Basınçsız yeraltı sularına karşı temel perde duvarı, balkon
ve teraslarda ve ıslak hacimlerin fayans altı suya karşı yalıtımında kullanılır. Ürün çimento esaslı olduğundan güneş
ışığı ile temasa (UV’ye) dayanıklı değildir, üzeri seramik vb.
kaplama malzemeleri ile kapatılarak korunmalıdır.

UYGULAMA
Tüm yüzeyler kir, yağ, boya, harç artığı gibi yabancı
maddelerden temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton,
şap, sıva ve prekast elemanlar, uygulamadan önce
mutlaka nemlendirilmelidir. Tüm beton yüzey tamiratları
uygun beton tamir harcı (Ceresit CD 22) ile, tüm sıva ve
şap yüzey tamiratları ise uygun sıva tamir harcı (Ceresit
CT 20) ile minimum 24 saat öncesinden tamamlanmalıdır. Yatay-düşey birleşim yerleri ve köşe dönüşleri Ceresit
CT 20 sıva tamir harcı ile pah yapılmak sureti ile yuvarlatılmalıdır. Tij delikleri uygun bir sistem ile (Ceresit CS 360
PU köpük, Ceresit CX 1) doldurulmalıdır.
Ceresit CR 65, temiz suya dökülür ve uygun devirde (400
devir/dakika) topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır.
Karışım 5 dakika dinlendirildikten sonra fırça yardımı ile
katlar halinde uygulanır. Katlar birbirine artı oluşturacak

şekilde dik istikamette uygulanmalıdır. Hazırlanan karışım 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Yatay-düşey birleşim
yerleri ve köşe dönüşlerinde iki kat yalıtım arasında cam
tülü, donatı filesi, vb. taşıyıcı madde kullanılması tavsiye
edilir. 2. kat uygulaması öncesi, ilk katın kuruduğundan
emin olunmalıdır. Uygulamadan 3 gün sonra fayans
döşeme işlemi başlatılabilir.
Zemin kalitesinden emin olunmadığı veya yüzey gerilmelerinin oluşabileceği (geniş alan, ıslak alan, balkon) ve
daha yüksek yapışma gücü ile elastikiyet istenen uygulamalarda aderans ve esnekliği artırmak amacıyla Ceresit
Elastik Emülsiyon Sıvı Katkı ile birlikte belirtilen oranda
karıştırılarak su yalıtım katmanında yarı-elastik özellik
elde edilebilir. Ceresit Elastik Emülsiyon katkısı ile birlikte
kullanımda; karışıma dışarıdan su ilave edilmemelidir.
Taze uygulama ilk 24 saat güneş ışığı ve yağmura karşı
korunmalıdır. Su deposu yalıtımında uygulamadan 7
gün sonra depo tekrar su ile doldurulabilir. Temel perde
duvar yalıtımlarında, dolgu yapılırken kaplamanın zarar
görmesi engellenmelidir. Tabaka kalınlığı 5 mm’yi geçmemelidir.
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SARFİYAT
Ortam

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kalınlık
(mm)

Sarfiyat
(kg/m2)

2

3

2,5

Su deposu (h ≥ 15 m)
Maksimum kalınlık

Islak hacim (mutfak & banyo)
Basınçsız su

Kimyasal yapı

: Özel katkılı, çimento esaslı

Karışım oranı

: 25 kg CR 65 toz: 6,0-6,5 lt su
25 kg CR 65 toz: 9 kg Ceresit
Elastik Emülsiyon

4

Çalışma süresi

: Yakl.2 saat

3

5

Uygulama sıcaklığı

: 5 °C ile 30 °C arasında

5

8

Yağmur dayanımı

: 4 saat sonunda

Üzerinde yürünülebilirlik
süresi

: 3 gün

AMBALAJ

Üzeri kaplanabilme süresi : 7 gün

25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları
delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla üst üste
konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3
palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

Eğilme mukavemeti

: > 5 N/mm2 (kuru ortam 28 gün)

Basınç mukavemeti

: > 20 N/mm2 (28 gün)

Yapışma mukavemeti

: ≥ 1 N/mm2

Su basıncı dayanımı

: 1,5 bar (28 gün sonunda)

Su doldurma süresi
(havuz & depo)

: 7 gün sonunda

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, Ağızları
sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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ELASTİK EMÜLSİYON

Elastikiyet Artırıcı Su Yalıtım Harcı
Katkısı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yüksek ba¤lay›c›l›k sa¤lar
▶▶ Elastikiyet ve aderans› art›r›r
▶▶ Çatlamalar› engeller

TANIMI
Sentetik reçine esasl›, tek komponentli çimento esasl›
yal›t›m malzemelerinin elastikiyetini ve aderans›n› art›r›c›
s›v› katk› malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Bas›nçs›z su ile temasta olan ›slak hacim; banyo, mutfak
gibi mekanlar›n; betonarme temel perde duvarlar›n›n
pozitif yönden suya karﬂ› yal›t›lmas›nda ve balkon ve teras
gibi yatay yüzeylerin fayans döﬂeme iﬂlemi öncesinde
yal›t›lmas›nda, Ceresit CR 65 yal›t›m malzemesi ile birlikte aderans ve elastikiyeti art›rmak amac›yla kullan›l›r.

UYGULAMA
5 °C ile 35 °C aras› s›cakl›klarda kullan›lmal›d›r. Yüzey
taﬂ›y›c› ve hareketli parçalardan temizlenmiﬂ olmal›d›r.
Emülsiyon, belirtilen oranlarda toza, kar›ﬂt›rma alt›nda ilave
edilir. Ürün, ambalaj› aç›lmadan iyice çalkalanmal›d›r. Su
ile seyreltilmemelidir.

AMBALAJ
9 kg plastik bidon

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya
etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları
geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel
atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat
alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş
ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yap›:

Akrilik dispersiyon

Yo¤unluk:

1,0 gr/cm3

Uygulama s›cakl›¤›:

5 °C ile 35 °C aral›¤›nda

Kar›ﬂ›m oran›:

Kullan›m alanlar›na göre aﬂa¤›daki
oranlarda Ceresit CR 65 ile kar›ﬂt›r›l›r:
25 kg Ceresit CR 65 : 9 lt Ceresit 		

Emülsiyon
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CR 68

Çimento Esaslı Elastik Su Yalıtım
Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Betonarme havuz ve su depolar› için idealdir
▶▶ Elastiktir
▶▶ 0,5 mm’e kadar çatlaklar› örter
▶▶ Üzeri boyanabilir ve s›va tutar

TANIMI
‹ki komponentli çimento esasl› elastik su yal›t›m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Yatayda ve düﬂeyde, mineral esasl› bina ve yap› elemanlar›n›n
suya karﬂ› yal›t›m›nda, pozitif yönde elastik bir yal›t›m tabakas› oluﬂturmada kullan›l›r. Tu€la vb. ve geçirimsiz yüzeylerde; negatif yönde yal›t›m amaçl› kullan›lmaz. 5 metre’ye
kadar betonarme kullan›m suyu depolar›; yüzme havuzlar›,
bas›nçl› ve bas›nçs›z yeralt› sular›na karﬂ› temel perde duvarlar› ile balkon & teras ve banyo mutfak gibi ›slak hacimlerin
fayans alt› yal›t›m›nda rahatl›kla kullan›labilir. Ürün çimento
esaslı olduğundan güneş ışığı ile temasa (UV’ye) dayanıklı
değildir, üzeri seramik vb. kaplama malzemeleri ile kapatılarak korunmalıdır.

UYGULAMA
Tüm yüzeyler, kir, yağ, boya gibi yabancı maddelerden
temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton, şap, sıva ve prekast elemanlar, uygulamadan önce mutlaka nemlendirilmelidir. Tüm beton yüzey tamiratları uygun tamir harcı
(Ceresit CD 22) ile; tüm sıva ve şap yüzeyler ise uygun
sıva tamir harcı (Ceresit CT 20) ile maksimum 24 saat
öncesinden tamamlanmalıdır. Keskin kenar ve köşeler,
Ceresit CT 20 sıva tamir harcı ile pah yapılmak suretiyle
yuvarlatılmalıdır. Tij delikleri uygun bir sistem ile (Ceresit
CS 360 PU köpük, Ceresit CX 1) doldurulmalıdır.
Ceresit CR 68 A komponenti, kullanıma hazır sıvı CR 68
B komponent’ine, karıştırma halinde ilave edilip, uygun

devirde (400-600 devir/dakika) topaklar kaybolana dek
karıştırılır. Karışım 5 dakika dinlendirildikten sonra fırça
yardımı ile katlar halinde uygulanır. Katlar birbirine ters
istikamette uygulanmalıdır. Hazırlanan karışım 2 saat
içerisinde tüketilmelidir. Yatay-düşey birleşim yerleri
ve köşe dönüşlerinde iki kat yalıtım arasında cam tülü,
donatı filesi, vb. taşıyıcı madde kullanılması tavsiye edilir.
2. kat uygulaması öncesinde, ilk katın kuruduğuna emin
olunmalıdır. Uygulamadan 3 gün sonra fayans döşeme
işlemi başlatılabilir, 7 gün sonra depo veya havuz su ile
doldurulabilir.
Ürün çift komponentli olup, sıvı Ceresit CR 68 B komponenti kullanıma hazır bir katkıdır. Uygulama taze iken (ilk
24 saat) direk güneş ışığı ve yağmura karşı korunmalıdır.
Karışıma dışarıdan su ilave edilmemelidir.
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SARFİYAT
Kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kalınlık
(mm)

Sarfiyat
(kg/m2)

Temel perde

2

3-4

Basınçsız su
(balkon & teras)

2

3-4

Islak hacim
(banyo & mutfak)

2.5

4

Su deposu/havuz (h<=5 mt)

3

5

Maksimum kalınlık

3

5

Kimyasal yapı
: CR 68 A : Katkılar içeren çimento
		 CR 68 B : Akrilik dispersiyon
Karışım oranları

: 25 kg CR 68 A : 9 kg CR 68 B

Çalışma süresi

: Yaklaşık 2 saat

Çalışma sıcaklığı

: 5 °C ile 30 °C arasında

Yağmur dayanımı

: 4 saat sonunda

Üzerinde yürünebilirlik : 3 gün sonunda
& fayans kaplama

AMBALAJ

Yapışma mukavemeti

: ≥ 1,5 N/mm2

Su basıncı dayanımı

: 1,5 bar (28 gün sonunda)

Su doldurma süresi
(havuz & depo)

: 7 gün sonunda

A-Komponent 25 kg kraft torba
B-Komponent 9 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ
Her iki komponent için raf ömrü 12 aydır. Malzeme orijinal
ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak
depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından
çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler
üst üste konulmamalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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CR 78

Çimento Esaslı Süper Elastik Su
Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 2 mm’ye kadar çatlak örtücü özelli€e sahiptir
▶▶ Büzülme çatlama yapmaz
▶▶ Çok yüksek elastikiyete sahiptir
▶▶ Betonarme havuz ve su depolar› için idealdir
▶▶ Üzeri boyanabilir ve s›va tutar
▶▶ İçme suyu depoları için hijyen raporu vardır

TANIMI
Çift komponentli, çimento esasl›, süper elastik su yal›t›m
malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit CR 78 B komponenti ile
birlikte, kritik yüzeylere aderans› artt›rmak ve ekstra elastikiyet sa€lamak amac› ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde
elastik bir yal›t›m tabakas› oluﬂturmada kullan›l›r.
Yatay ve düﬂeyde rahatl›kla kullan›labilir. Tu€la vb. ve geçirimsiz yüzeylerde; negatif yönde yal›t›m amaçl› kullan›lmaz.
Betonarme kullan›m suyu depolar›n›n ve yüzme havuzlar›n›n
yal›t›m›nda, bas›nçl› ve bas›nçs›z yeralt› sular›na karﬂ›, temel
perde duvarlar›n›n yal›t›lmas›nda, balkon, teras, banyo ve
mutfak gibi ›slak hacimlerin fayans alt› yal›t›m›nda kullan›l›r.
Ürün çimento esaslı olduğundan güneş ışığı ile temasa (UV’ye)
dayanıklı değildir, üzeri seramik vb. kaplama malzemeleri ile
kapatılarak korunmalıdır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Tüm yüzeyler, kir, ya€, boya gibi
yabanc› maddelerden temizlenmelidir. Brüt beton, gaz
beton, ﬂap, s›va ve prekast elemanlar, uygulamadan
önce mutlaka nemlendirilmelidir. Tüm beton yüzey tamiratlar›, uygun tamir harc› (Ceresit CD 22) ile; tüm s›va
ve ﬂap yüzeyler ise, uygun s›va tamir harc› ile (Ceresit
CT 20) maksimum 24 saat öncesinden tamamlanmal›d›r.
Keskin kenar ve köﬂeler, Ceresit CT 20 s›va tamir harc›
ile pah yap›lmak suretiyle yuvarlat›lmal›d›r. Tij delikleri
uygun bir sistem ile (Ceresit CS 360 PU köpük veya Ceresit CX 1) doldurulmald›r.
Kar›ﬂ›m s›ras›nda topak ve toz oluﬂumunu önlemek için,
önce s›v› Ceresit CR 78 B komponent’in sadece yar›s›,
toz Ceresit CR 78 A komponent’in tümüne ilave edilip

uygun devirde (400-600 devir/dak) kar›ﬂt›r›l›r. Daha
sonra, kar›ﬂ›m homojen bir k›vama geldi€inde kar›ﬂ›ma
B Komponent’in kalan yar›s› eklenir ve uygun devirde
(400-600 devir/dak) kar›ﬂt›r›l›r.
Haz›rlanan kar›ﬂ›m 1 saat içerisinde tüketilmelidir.
Kar›ﬂ›m f›rça yard›m› ile katlar birbirine çapraz olacak
ﬂekilde yüzeye sürülür. Yatay-düﬂey birleﬂim yerleri ve
köﬂe dönüﬂlerinde iki kat yal›t›m aras›nda cam tülü,
donat› filesi, vb. taﬂ›y›c› madde kullan›lmas› tavsiye edilir.
Hava koﬂullar›na ba€l› olarak 1. kat uygulamas›ndan
sonra 2. kat›n uygulanmas› için yaklaﬂ›k 4 saat geçmesi gerekir. 2. kat uygulamas› öncesinde, ilk kat›n
kurudu€una emin olunmal›d›r. Uygulama taze iken,
24 saat direkt güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan ve ya€murdan
korunmal›d›r. Temel perde duvar› izolasyonunda, dolgu
yap›l›rken kaplaman›n zarar görmesi engellenmelidir.
Uygulamadan 3 gün sonra fayans döﬂeme iﬂlemi
baﬂlat›labilir. Uygulama yap›lm›ﬂ olan yer, havuz veya
su deposu ise, 7 gün sonra su ile doldurulabilir.
Uyarı: Ürün çift komponentli olup, s›v› Ceresit CR 78
B komponenti kullan›ma haz›r bir katk›d›r. Kar›ﬂ›ma
d›ﬂar›dan su ilave edilmemelidir.
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SARFİYAT
Kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kalınlık
(mm)

Sarfiyat
(kg/m2)

Temel perde

2

3-4

: Ceresit CR 78 A: Katkılar içeren
çimento
		 Ceresit CR 78 B: Katkılar içeren
akrilik kopolimer dispersiyon

Bas›nçs›z su
(balkon & teras)

3

4-6

Karışım oranları

: 20 kg CR 78 A :10 kg CR 78 B

Karışım yoğunluğu

: 1,45 kg/ dm3

Islak hacim
(banyo & mutfak)

2.5

Çalışma süresi

: Yaklaşık 1 saat

Çalışma sıcaklığı

: 5 °C ile 30 °C arasında

Kimyasal yapı

4

Su deposu/havuz (h<=5 mt)

3

5

Su basıncı dayanımı

: 1,5 bar (28 gün sonunda)

Maksimum kal›nl›k

5

8

Su doldurma süresi
(havuz &depo)

: 7 gün sonunda

Üzerinde yürünebilirlik
& fayans kaplama
: 3 gün sonunda

AMBALAJ

Yapışma mukavemeti

A-Komponent 20 kg kraft torba
B-Komponent 10 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ
Her iki komponent için raf ömrü 12 aydır. Malzeme orijinal
ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak
depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından
çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler
üst üste konulmamalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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: ≥ 1,5 N/mm2

CX 1

Ani Priz Alan Su Yalıtım Çimentosu
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Çok h›zl› priz al›r
▶▶ 3 dakikada sertleﬂir
▶▶ Büzülmez ve çatlamaz
▶▶ Klorür içermez
▶▶ Su geçirimsizdir
▶▶ Yapılardaki, ›s› de¤iﬂikli¤ine dayan›kl›d›r

TANIMI
Ani priz alan, özel yal›t›m çimentosu.

UYGULAMA ALANLARI
Bas›nçl› su kaçaklar›n›, su ak›nt›lar›n› ve k›lcal su
s›z›nt›lar›n› durdurmak ve rutubeti engellemek amac›yla
kullan›lan Ceresit CX 1, beton, s›va, ﬂap ve briket yüzeylerdeki acil yal›t›m iﬂleri için çok uygun bir malzemedir.
Temel perde duvarlar›, bodrumlar, su depolar› ve hasarl›
beton su borular›ndaki hidrostatik su kaçaklar›n› ve k›lcal
ak›nt›lar› an›nda durdurmak amac›yla kullan›l›r.

UYGULAMA

DEPOLAMA

Ön haz›rl›k olarak, su gelen delikler, k›rlang›ç kuyru¤u
ﬂeklinde geniﬂletilmelidir. Yüzey temizlenmeli, ayr›ﬂmaya
sebep olacak hareketli parçalardan ar›nd›r›lmal›d›r. Ceresit
CX 1 su ile karıştırılıp hazırlanır. Ön hazırlığı yapılmış delik,
boşluk tamamıyla kapanacak ve tıkaç vazifesi görecek şekilde
CX 1 ile doldurulur ve sıvanır. Priz alma, su kat›lmas›ndan 1
dakika sonra baﬂlad›¤›ndan, kar›ﬂ›m h›zl› haz›rlanmal› ve
çabuk kullan›lmal›d›r. Uygulama sırasında mutlaka eldiven, gözlük gibi koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst
üste konulmamalıdır.

SARFİYAT

RAF ÖMRÜ

1lt boﬂluk hacmi için 1,6 kg

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

AMBALAJ
14 kg ve 6 kg plastik kova
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

Bulk yo¤unluk:

1,32 kg/lt

Uygulama süresi:

Yaklaﬂ›k 50 saniye

Uygulama s›cakl›¤›:

5 °C ile 30 °C aras›nda

Kar›ﬂ›m oran›:

3 k›s›m Ceresit CX 1, 1 k›s›m su

Bas›nca dayan›kl›l›k:
(DIN 18 555)

6 saat sonra
24 saat sonra
28 gün sonra

≥ 12,5 N/mm2
≥ 18,0 N/mm2
≥ 35,0 N/mm2

E¤ilme mukavemeti:

6 saat sonra
24 saat sonra
28 gün sonra

≥ 2 N/mm2
≥ 3 N/mm2
≥ 8 N/mm2
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NO-WATER

Akrilik Esaslı Sıvı Plastik Kaplama ve
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Kullan›ma haz›rd›r
▶▶ Solvent içermez
▶▶ UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Daimi elastiktir
▶▶ Yaﬂlanmadan etkilenmez
▶▶ Kolay ve hızlı uygulama
▶▶ Nefes al›r
▶▶ Üzeri boyanabilir

TANIMI
Tek komponentli, akrilik esasl›, sentetik kaplama ve
yal›t›m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli
yatay yüzeylerin ve dış cephelerin pozitif yönden suya
karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren akrilik esaslı
tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş
yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, teras
ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı
oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler
üzerine uygulanabilir.

SARFİYAT
1 mm kal›nl›k için 1,5 kg/m2

UYGULAMA
Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde
eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar Ceresit Akrilik Mastik
ile doldurulmalıdır. Yalıtım öncesinde ağırlıkça 5 kat
su ile inceltilerek hazırlanan Ceresit No Water karışımı
ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır hale
getirilmelidir.
Kullanmadan önce No Water iyice karıştırılmalıdır. No
Water, astarlanmış yüzeye rulo veya fırça ile yüzey
tamamen kaplanana kadar sürülür. Düzgün ve uygun bir
satıh için kuruduğunda en az 1 mm kalınlığında olacak
bir uniform film kalınlığı teşkil edilmelidir. No Water,
her kat birbirine dik istikamette sürülecek şekilde 3 kat
olarak uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat
sürülmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile
yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan
hemen sonra su ile temizlenebilir.

AMBALAJ
20 kg ve 5 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Yoğunluk

: 1,45 gr/cm3

Uygulama sıcaklığı

: 5 °C ile 30 °C arasında ve kuru
havalarda

Yapışma Mukavemeti

: ≥ 2N/m m2

Katlar arası kuruma süresi : min. 2 saat

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt
ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş
ürün artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya
da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edin.
Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

Boya uygulama süresi
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: min. 5 gün.

BITUMPLUS

Tek Komponentli Bitüm-Kauçuk Esaslı
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Kolay uygulanır
▶▶ Eksiz ve kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşturur
▶▶ Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı
yerlerde güvenle kullanılabilir
▶▶ Kalıcı elastiktir
▶▶ Kılcal çatlakları kapatır

TANIMI
Kullan›ma haz›r, tek komponentli, elastikiyeti katk›larla
güçlendirilmiﬂ, elastomerik, bitüm-kauçuk esasl› su
yal›t›m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrumların dıştan yalıtımında, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerin yalıtımında kullanılır.
Ceresit Bitumplus, elenmiş ince kum ve bir miktar çimento
karıştırılarak elde edilen şap malzemesi mala ile çekilerek, zemindeki çukur bölümler tesviye edilebilir veya
yalıtım katları üzerinde koruyucu tabaka oluşturulabilir.
UV dayanımı olmadığı için üzeri kapatılmalıdır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan
arındırılmalı ve yüzeydeki gevşek parçalar kazınmalıdır.
İyi yapışma sağlamak amacıyla, su ile 1:1 oranında
inceltilen Bitumplus uygulamadan önce astar olarak
kullanılmalıdır.
Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yatay/düşey ek yerleri gibi
çatlamaya uygun bölgeler pahlanarak açılandırılmalıdır.
Büyük gözenek ve çatlaklar Ceresit Bitüm Mastik ile doldurulmalıdır.
Ceresit Bitumplus, soğuk uygulamalıdır. Hazır bir malzeme olduğu için herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır.
Karıştırıldıktan sonra, mala veya bitüm fırçası ile sürülerek ya da tabanca ile püskürtülerek uygulanır.

Çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya
dayanması gereken yalıtım uygulamalarında, donatı
filesi, polyester keçe, tecrit bezi vb. taşıyıcı ile birlikte
kullanılır.
Yağışlı havalarda veya 5 °C’den düşük sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır.
Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5-6 saatte kurur.
Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir. Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile,
kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırça ile her sürüşte 800 gr/m olmak üzere en az 2
kat uygulanmalıdır. Mala ile tek katta 2 kg uygulama
yapılabilir.
2

AMBALAJ
25 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.

Esası

: Bitüm-Kauçuk

İnceltici

: Su

Renk

: Ambalajında iken petrol rengi,
kuruduktan sonra siyah

Kıvam

: Akıcı koyu kıvamlı (boza kıvamı)

Yoğunluk

: 1,03 gr/cm3

Uygulama sıcaklığı

: 5 °C ile 30 °C arasında

Katı madde oranı

: %56

Kuruma süresi
Dokunma
Tam kuruma
Test

: 1 saat
: 5-6 saat
: 8 gün

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya
etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları
geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel
atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat
alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş
ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
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BITUMPLUS 2K

İki Komponentli Bitum Kauçuk Esaslı
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Elyaf takviyelidir
▶▶ Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
▶▶ Hızlı kürlenir
▶▶ Kolay uygulanır
▶▶ Su geçirimsizdir
▶▶ Solvent (çözücü) içermez
▶▶ Elastiktir

TANIMI
İki komponentli, elyaf takviyeli, elastomerik reçine katkılarla modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, solvent
içermeyen su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Mala ile uygulanabilir. Kürleştikten sonra, elastik ve çatlak köprüleme özelliğine sahip kesintisiz bir su yalıtım
katmanı oluşturur. Toprak altında kalan yapı elemanlarının (temel, perde duvarı vb.) zemin nemine ve basınçsız
zemin suyuna karşı yalıtılması için kullanılır. Ayrıca,
3 m derinliğe kadar basınçlı suya karşı da koruyucu bir
tabaka oluşturur. Düşey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. Bodrum katların, yeraltı garajlarının, balkonların ve
terasların yalıtımı için uygundur. Tüm mineral yüzeylerde
(sıva, şap, beton), su geçirimsiz sıvalarda, kaplama ve
beton yüzeylerde kullanımı uygundur. Yalıtım levhalarının montajında kullanılabilir. Sadece pozitif yönden su
yalıtımı için uygundur, negatif yönden su yalıtımı için
kullanılmaz. Zeminde (toprak) bulunan tüm agresif maddelere karşı dayanıklıdır. Su deposu yalıtımında kullanılamaz. UV dayanımı olmadığı için üzeri kapatılmalıdır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey düzgün,
sağlam, yüke dayanımlı, temiz, kuru veya hafif nemli ve
uygun Ceresit astar malzemesi ile astarlanmış olmalıdır.
Tüm köşeler uygulama öncesi 45° açıyla pahlanmalıdır. İç
köşeler, Ceresit CD 22, CT 20 (en az 4 cm yarıçapında,
kuruma süresi en az 4 saat) kullanılarak yuvarlatılmalıdır.
Yüzeydeki birleşim yerleri onarılmalı, yüzey bozuklukları
ise önceden tamir harçları (Ceresit CD 22, CT 20) ile düzeltilmelidir. Uygulama öncesi, BITUMPLUS 2K’yı su ile 1:5
oranında seyrelterek hazırlanacak sıvı, fırça ile astar olarak uygulanır. Üzerinde büyük girintiler, rötre çatlakları ve
benzeri çukurluklar bulunan yüzeyler uygulamadan önce,

hava girişi ve kabarcık oluşma riskine karşı, tamir harçları
ile doldurulmalıdır. Dilatasyon ve hareket derzlerinde Ceresit CL 152 kullanılmalıdır.
Uygulama: BITUMPLUS 2K’nın 2 bileşeni 400--600 devirli
bir matkap ile karıştırılarak kullanıma hazırlanır. Topak
oluşumuna engel olmak için önce sıvı komponent karıştırma
kabına dökülür. Daha sonra toz komponent yavaşça sıvının
içine dökülürken bir yandan da matkap ile karıştırılır (en
az 2 dakika). Daha önceden uygulanmış olan astar kuruduktan sonra BITUMPLUS 2K homojen kalınlıkta, bir mala
yardımı ile yüzeye sürülür. Uygulama kalınlığı su basıncına
ve kullanım yerine göre değişmektedir.
Uygulamaya ara verilecekse, uygulama katmanı
kalınlığı giderek azaltılarak bitirilmelidir. Ara verilen
uygulamaya inceltilerek bitirilmiş katmandan başlanmalıdır. Köşelerin su yalıtımında uygulama ara verilmeden
tamamlanmalıdır.
Zemin nemine ve basınçsız yeraltı suyuna karşı yalıtım:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasına donatı filesi
(cam tülü, sıva filesi, vb.) yerleştirilerek uygulanmalıdır.
Donatı filesi yaşken 1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat
kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Kuru katman kalınlığı
en az 2 mm olmalıdır.
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Tavan ve zeminde basınçsız suya karşı yalıtım:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasına donatı
filesi (cam tülü, sıva filesi, vb.) yerleştirilerek uygulanmalıdır. Donatı filesi yaşken 1. kata gömülür. 2. kat ise
1. kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Kuru katman
kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
Basınçlı yeraltı suyuna karşı yalıtım: Binanın su etkisine maruz kalan alanları kesintisiz olarak yalıtılmalıdır.
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasına donatı
filesi (cam tülü, sıva filesi, vb.) yerleştirilerek uygulanır.
Donatı filesi yaşken 1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat
kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Kuru katman kalınlığı
en az 2,5 mm olmalıdır.
Basınçlı suya karşı yalıtım: BITUMPLUS 2K minimum 2
kat olarak arasına donatı filesi (cam tülü, sıva filesi) yerleştirilerek uygulanır. Donatı filesi yaşken 1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır.
Kuru katman kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır. Uygulama
derinliği 3 m olarak sınırlandırılmıştır. BITUMPLUS 2K
uygulanmadan önce, yatay ve düşey birleşim noktaları
ek olarak Ceresit CR 65 ile yalıtılmalıdır. Birleşim noktaları ayrıca CL 152 Dilatasyon Bantı ile desteklenmelidir.
Birleşim noktaları ortalama 10 cm geçilmelidir. Yalıtım
plakalarının montajında, yalıtım kuruduktan sonra
BITUMPLUS 2K yapıştırma amacı ile noktasal olarak
uygulanır. Taş duvarların ve büyük taşlardan yapılmış
mahzen duvarlarının yalıtımında büyük ve sıvanmamış
düşey birleşim yerleri var ise, bu kısımların donatı filesi
vb. bir taşıyıcı malzeme ile desteklenmesi gerekir. Büyük
yüklerin, yüksek basıncın ve çatlama tehlikesi olan yerlerin de aynı şekilde korunması gerekmektedir. Kullanılan
aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

SARFİYAT
1 mm kalınlık (kuru film) için 1,6 kg/m

2

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst
üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun,
kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış
ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün
artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da
ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
=

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Birleşim:

Bitüm - Kauçuk

Karışım Yoğunluğu:

1.2 kg / lt

Uygulama Sıcaklığı:

+5 °C ile +35 °C arasında

Uygulanacak

Uygulama
alanına göre
sarfiyat

Kuru katman Sarfiyat Uygulama
kalınlığı (mm) (kg/m2)

Zemin nemi ve
basınçsız yeraltı suyu
2,0
			
Basınçsız su
2,0
			
Basınçlı yeraltı suyu,
3 m derinliğe kadar
basınçlı su

2,5

Yalıtım levhalarının yapıştırılması		

4,0

Servis Sıcaklığı:

-10 °C ile +75 °C arasında

Uygulama Süresi:

Ortalama 1 saat
+20 °C’de Dokunma : 1 saat /

2 kat, donatı
filesi destekli

Kuruma Süresi:

3,2

2 kat, donatı
filesi destekli

Yağmur Dayanımı:

+20 °C’de 3 saat

Karışım Oranı:

Ağırlıkça; 3 ölçek Sıvı (A) :

2 kat, donatı
filesi destekli

1 kg/m2
1-2 kg/m2

*Sarfiyatlar ideal uygulama koşullarına göre hesaplanmıştır, yüzey
koşulları ve işçiliğe bağlı olarak 1-2 kg/m2 artış gösterebilir.

Tam kuruma : 3 gün/Test: 8 gün

1 ölçek Toz (B)
Katı Madde İçeriği:

%63

Çekme Dayanımı:

>0,5 N/mm2

Su Geçirimsizlik:

7 bar/24 saat (hidrostatik
basınç altında su penetrasyonu)

Nakliye ve depolamada
sıcaklık dayanımı:

+5 °C ile +40 °C arasında,
dondan ve güneş ışığından

AMBALAJ
Kombiset: 		
Komponent A: 		
Komponent B: 		

+5 °C ile +35 °C arasında

3,2

Sıyırma katı (su yalıtım
katmanı oluşturmaz)		

Zemin Sıcaklığı:

korunmalıdır

32 kg
24 kg plastik kova (Sıvı)
8 kg kraft torba (Toz)

Ürün Güvenliği: Ürün çimento içerir. Nem ile teması
alkali reaksiyon verir, o yüzden cildi ve gözleri koruyun.
Temas halinde bol su ile yıkayın. Göz ile temas halinde
derhal tıbbi yardım alın.

215

CP 43 XPRESS

İki Komponentli Bitum Kauçuk Esaslı Su
Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Elyaf takviyelidir
▶▶ Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
▶▶ Hızlı kürlenir
▶▶ Kolay uygulanır
▶▶ Su geçirimsizdir
▶▶ Solvent (çözücü) içermez
▶▶ Elastiktir
▶▶ Bitki köklerine dayanıklıdır

TANIMI
İki komponentli, elyaf takviyeli, bitüm-kauçuk esaslı,
solvent (çözücü) içermeyen ve hızlı kuruyan elastik su
yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Kürleştikten sonra, elastik ve çatlak köprüleme özelliğine
sahip bir su yalıtım katmanı oluşturur. Toprak altında
kalan yapı elemanlarının (temel, perde duvarı vb.) zemin
nemine ve basınçsız zemin suyuna karşı yalıtılması için
kullanılır. Ayrıca, 3 m derinliğe kadar basınçlı suya karşı
da koruyucu bir tabaka oluşturur. Düşey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. Bodrum katların, yeraltı garajlarının,
balkonların ve terasların yalıtımı için uygundur. Tüm
mineral yüzeylerde, tuğla duvarlarda, su geçirimsiz sıvalarda, kaplama ve beton yüzeylerde kullanımı uygundur.
Yalıtım levhalarının ve drenaj borularının montajında
kullanılabilir. Sadece pozitif yönden su yalıtımı için
uygundur, negatif yönden su yalıtımı için kullanılmaz.
Zeminde (toprak) bulunan tüm agresif maddelere, bitki
köklerinin etkilerine karşı dayanıklıdır. Su deposu yalıtımında kullanılamaz. UV dayanımı olmadığı için üzeri
kapatılmalıdır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey çapak,
kalıp izi ve çıkıntılardan arındılmış, düzgün, sağlam, yüke
dayanımlı, temiz, kuru veya hafif nemli ve Ceresit CT 16
ile astarlanmış olmalıdır. Tüm köşeler uygulama öncesi
45° açıyla pahlanmalıdır. İç köşeler, Ceresit CT 20 (en az
4 cm yarıçapında, kuruma süresi en az 4 saat) veya CP 43
(en fazla 2 cm yarıçapında, kuruma süresi en az 12 saat)

kullanılarak yuvarlatılmalıdır. Yüzeydeki birleşim yerleri
onarılmalı, yüzey bozuklukları ise önceden çimento
esaslı bir tamir harcı (Ceresit CD 22) ile düzeltilmelidir.
Uygulama öncesi, CP 43’ü su ile 1:5 oranında seyrelterek hazırlanacak sıvı, fırça ile astar olarak uygulanabilir.
Üzerinde büyük girintiler, rötre çatlakları ve benzeri
çukurluklar bulunan yüzeyler uygulamadan önce, hava
girişi ve kabarcık oluşma riskine karşı, CP 43 ile doldurulmalıdır. Dilatasyon ve hareket derzlerinde dilatasyon
bandı olarak Ceresit CL 152 kullanılmalıdır.
Uygulama: CP 43’ün 2 bileşeni 400 - 600 devirli bir
matkap ile karıştırılarak kullanıma hazırlanır. Topak oluşumuna engel olmak için önce sıvı komponent karıştırma
kabına dökülür. Daha sonra toz komponent yavaşça
sıvının içine dökülürken bir yandan da matkap ile karıştırılır (en az 2 dakika). Daha önceden uygulanmış olan
astar kuruduktan sonra CP 43 homojen kalınlıkta, bir
mala yardımı ile yüzeye sürülür. Uygulama kalınlığı su
basıncına ve kullanım yerine göre değişmektedir.
Uygulamaya ara verilecekse, uygulama katmanı kalınlığı
giderek azaltılarak bitirilmelidir. Ara verilen uygulamaya
inceltilerek bitirilmiş katmandan başlanmalıdır. Köşelerin
su yalıtımında uygulama ara verilmeden tamamlanmalıdır.
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Zemin nemine ve basınçsız yeraltı suyuna karşı yalıtım:
CP 43 2 kat olarak uygulanmalıdır. 1. kat kurumadan
ıslak halde iken 2. kat uygulanmalıdır. Toplam ıslak
katman kalınlığı en az 3,8 mm olmalıdır.
Tavan ve zeminde basınçsız suya karşı yalıtım: CP 43
2 kat olarak uygulanmalıdır. 1. kat kuruduktan sonra 2.
kat uygulanmalıdır. Toplam ıslak katman kalınlığı en az
3,8 mm olmalıdır.
Basınçlı yeraltı suyuna karşı yalıtım: Binanın su etkisine
maruz kalan alanları kesintisiz olarak yalıtılmalıdır.
CP 43 iki kat olarak, arasına cam tülü yerleştirilerek
uygulanır. Cam tülü yaşken 1. kata gömülür. 2. kat ise
1. kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Toplam ıslak
katman kalınlığı en az 5,0 mm olmalıdır.
Basınçlı suya karşı yalıtım: CP 43 iki kat olarak, arasına cam tülü yerleştirilerek uygulanır. Cam tülü yaşken
1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra
uygulanmalıdır. Toplam ıslak katman kalınlığı en az 5,0
mm olmalıdır. Uygulama derinliği 3 m olarak sınırlandırılmıştır. CP 43 uygulanmadan önce, yatay ve düşey
birleşim noktaları ek olarak Ceresit CR 65 ile yalıtılmalıdır. Birleşim noktaları ayrıca CL 152 Dilatasyon Bantı ile
desteklenmelidir.
Birleşim noktaları ortalama 10 cm geçilmelidir. Yalıtım
plakalarının ve drenaj borularının montajında, yalıtım
kuruduktan sonra CP 43 yapıştırma amacı ile noktasal
olarak uygulanır.
Yalıtılmış yüzeylerin, önlerindeki drenaj veya boru
döşemek için kazılmış çukurların doldurulması esnasında korunması gerekmektedir. Drenaj borularının
üzerlerine toprak yükü geldiğinde aşağıya doğru
gömülmesine karşın korunması gerekmektedir. Aynı
şekilde noktasal ve çizgisel yüklere karşı da dikkatli
olunmalıdır. Drenaj borularının yerleştirilmesi için kazılmış çukurların doldurulma işlemi kaplama kuruduktan
sonra yapılmalıdır.
Taş duvarların ve büyük taşlardan yapılmış mahzen
duvarlarının yalıtımında büyük ve sıvanmamış düşey
birleşim yerleri var ise, bu kısımların cam tülü vb. bir taşıyıcı malzeme ile desteklenmesi gerekir. Büyük yüklerin,
yüksek basıncın ve çatlama tehlikesi olan yerlerin de aynı
şekilde korunması gerekmektedir.

SARFİYAT
Uygulama
alanına göre
sarfiyat

Islak
katman
kalınlığı
(mm)

Kuru
katman
kalınlığı
(mm)

Sarfiyat Uygulama
(kg/m2)

3,8

3,0

3,8

2 kat

Basınçsız su

3,8

3,0

3,8

2 kat

5,0

2 kat,
cam tülü
destekli

5,0

4,0

Kombiset: 		
Komponent A: 		
Komponent B: 		

Yalıtım ve drenaj
levhalarının
yapıştırılması

1 kg/m2

Sıyırma katı (su
yalıtım katmanı
oluşturmaz)

1-2 kg/m2

28 kg
21 kg plastik kova (Sıvı)
7 kg kraft torba (Toz)

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet
üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar üzerine
herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama
durumunda 7 üründen fazla üst üste konulmamalıdır. İlk giren
ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 9 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma
halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin.
Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel
atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde
bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak
bertaraf edin.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Birleşim:

Bitüm - Kauçuk

Karışım Yoğunluğu:

1.0 kg / lt

Uygulama Sıcaklığı:

+5 °C ile +30 °C arasında

Uygulama Süresi:

Yaklaşık 1 saat

Kuruma Süresi:

10 °C’de 4 gün, 20 °C’de 2 gün

Yağmur Dayanımı:

10 °C’de 3 saat, 20 °C’de 2 saat

Karışım Oranı:

Ağırlıkça; 3 ölçek Sıvı (A) :
1ölçek Toz (B)

Nakliye ve Depolamada
Sıcaklık Dayanımı:

Zemin nemi ve
basınçsız yeraltı
suyu
Basınçlı yeraltı
suyu, 3 m derinliğe
kadar basınçlı su

AMBALAJ

0 °C ile +40 °C arasında,
dondan ve güneş ışığından
korunmalıdır

DIN 18 195’e uygundur.

Ürün Güvenliği:
Kromatı azaltılmış. Ürün çimento içerir. Nem ile teması
alkali reaksiyon verir, o yüzden cildi ve gözleri koruyun.
Temas halinde bol su ile yıkayın. Göz ile temas halinde
derhal tıbbi yardım alın.
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CEREPUR PRIMER

Poliüretan Esaslı Kullanıma Hazır
Astar
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Emici yüzeylere mükemmel yapışır
▶▶ Yüzey hareketlerini karşılayabilecek elastikiyete
sahiptir
▶▶ Kolay uygulanır (rulo veya airless tabanca ile)
▶▶ Birikinti suya ve dona dayanıklıdır

TANIMI
ﬁeffaf, yar›-elastik, derine nüfuz eden tek komponentli
poliüretan astard›r. Solvent bazl› bir üründür. Yüzey ve
havan›n nemiyle kürleﬂir.

UYGULAMA ALANLARI
Özellikle Cerepur gibi poliüretan esasl› su yal›t›m malzemeleri
ve poliüretan mastiklerden önce; beton, hafif beton, çimento
s›va mastar altl›€›, harç, ahﬂap gibi emici yüzeylerde astar
olarak kullan›l›r.

UYGULAMA
Yüzey temiz, kuru ve taşıyıcı olmalı ve ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü artık maddeden ve hareketli
parçadan tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki
eski kaplama, yağ ve toz tamamen temizlenmelidir. Sivri
uçlar yuvarlatılmalı, yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pahlanarak açılandırılmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeydeki çatlakların olduğu yerde
V şeklinde bir kesit açılmalı ve Ceresit CS51 poliüretan
mastikle doldurulmalıdır.
Yüzeydeki nem oranı %5’i kesinlikle geçmemelidir. Yeni
dökülmüş betonlar için minimum 28 gün beklenmesi
gerekmektedir.
Cerepur Primer astar, Cerepur su yalıtım kaplaması ile
yapılan uygulamanın dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar. Cerepur Primer astar emici yüzeyler için uygundur.
Cerepur Primer astar, yüzey tamamen kaplanana kadar
fırça veya rulo ile sürülür. Daha büyük yüzeylerde airless
pompa ile püskürtme suretiyle uygulama mümkündür.
Zemin mukavemetinden tam emin olunamıyorsa, iki kat
Cerepur Primer uygulanması önerilir. Kullanılan aletler,
kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan
sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.

SARFİYAT
Tek kat için 200-250 gr/m2.

AMBALAJ
10 kg metal kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet
üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar üzerine
herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama
durumunda 7 üründen fazla üst üste konulmamalıdır. İlk giren
ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 9 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt
ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş
ürün artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya
da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edin.
Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
Ürün yanıcı uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara
içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda uygulanmalıdır. Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı
ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. solventlerin havadan
daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.

ÖZELLİK

SONUÇ

TEST METODU

İçerik

Poliüretan prepolimer,
solvent esaslı

Su basıncına dayanım

Sızıntı yapmaz (1m su DIN EN 1928,
sütunu, 24 saat)
Test A

Beton yüzeylere yapışma 2,2 ± 0,2 N/mm2

ASTM D 903

Sertlik (Shore A Skalası)

>95

ASTM D 2240

Uygulama sıcaklığı

5 °C ile 35 °C arasında

Kabuk bağlama

2-3 saat sonra

Hafif yaya
12 saat sonra
Koşullar: 20°C,
trafiğine dayanım			%50 Bağıl Nem
Nihai kürleşme

4 gün sonra

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Potasyum Hidroksit %20 +

Benzen

+

Sodyum hidroksit %20

+

Toluen

±

Amonyak %10

+

Ev tipi deterjanlar

+

Sülfürik Asit 10%

+

Diklorometan

-

HCL %10

+

Dizel yağ

+

Deniz Suyu

+

N-metilpirolidon

-

+ dayanıklı
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- dayanıksız

± yarı dayanıklı

CEREPUR

Poliüretan Esaslı Su Yalıtımı
Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Kolay uygulan›r (Rulo ve airless tabanca ile kolay
uygulama)
▶▶ Yüksek UV dayan›m›na sahiptir
▶▶ Derz veya boﬂluk b›rakmaks›z›n dikiﬂsiz bütün bir
yap› oluﬂturur
▶▶ Uygulama alanlar›nda e€im ihtiyac› yoktur, birikinti
suya dayan›kl›d›r
▶▶ Dona dayan›kl›d›r
▶▶ -30 °C ile 90 °C aral›klar›nda mekanik özelliklerini
korur
▶▶ -10 °C’de dahi 2 mm çatlak örtücü özelliktedir
▶▶ Su buhar› geçirimlidir
▶▶ Mükemmel aderans özelli€indedir
▶▶ Üzerinde yürünebilir (hafif trafik)
▶▶ Lokal tamirlere uygundur
▶▶ Bitki köklerine ve kimyasallara dayan›kl›d›r

TANIMI
Yapılarda iç ve dış mekanlarda yatay ve dikey yüzeylerin pozitif yönden suya karşı yalıtımında elastik bir
yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, poliüretan esaslı
tek komponentli kullanıma hazır, likit, yüksek kalıcı elastikiyette renkli sürme su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Çat›, balkon ve teraslar›n, fayans alt› ›slak hacimlerin, çiçekliklerin, temel ve temel perde duvarlar›n›n, su ishale hatlar›n›n,
su kuyular› ve depolar›n›n su yal›t›m›nda kullan›l›r.

UYGULAMA

Kullanmadan önce Cerepur iyice karıştırılmalıdır. Cerepur Primer ile astarlanmış yüzeye, Cerepur dökülür ve
rulo veya uygun dişli tarakla yüzey tamamen kaplanana
kadar yayılır.
Cerepur 2 kat olarak uygulanmalıdır. Birinci katın uygulanmasından 12 saat sonra (bu süre 36 saati geçmemelidir) ikinci kat Cerepur uygulanır. Bir kat tam kurumadan,
diğer kat sürülmemelidir. Kullanılan aletler, kullanıldıktan
hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi
solventlerle temizlenebilir.

Cerepur su yalıtım kaplamasından önce Cerepur Primer astar olarak uygulanmalıdır (yüzey hazırlığı için
Cerepur Primer uygulama esasları geçerlidir). Cerepur
uygulaması, Cerepur Primer astar uygulamasından 2-3
saat sonra (bu süre 4 saati geçmemelidir), astar hafif
yapışkanken yapılmalıdır. Kullanıma hazır bir malzeme
olduğu için herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır.
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SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

‹ki kat için 1,5-1,8 kg/m .
2

AMBALAJ
25 kg teneke kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet
üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar üzerine
herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama
durumunda 7 üründen fazla üst üste konulmamalıdır. İlk giren
ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

ÖZELL‹K

SONUÇ

‹çerik

Yüksek kalite Poliüretan
polimer takviyeli

Kopmada uzama

900 + %80

ASTM D 412

Çekme mukavemeti

7,45 ± 0,30 N/mm2

ASTM D 412

Su buhar› geçirgenli€i

25,8 ± 4,4 gr/m2/gün

ISO 9932:91

Su bas›nc›na dayan›m

S›z›nt› yapmaz
(1m su kolonu, 24 saat)

DIN EN 1928

Betona yap›ﬂma

2,2 ± 0,2 N/mm2

ASTM D 903

Sertlik (Shore A Scale)

65 ± 5

ASTM D 2240

Uygulama s›cakl›€›

5 °C ile 35 °C aras›nda

Ya€mura dayan›m

4 saat sonra

Koﬂullar: 20 °C,

Hafif yaya
trafi€ine dayan›m

12 saat sonra

%50 RH

Nihai kürleﬂme

7 gün sonra

Kimyasallara Dayan›m

Asidik ve bazik çözeltilere (%10), deterjan,
deniz suyu, ya€ ve yüzey kayd›r›c›lara iyi
dayan›m

Raf ömrü

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt
ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş
ürün artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya
da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edin.
Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
Ürün yanıcı uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara
içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda uygulanmalıdır. Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı
ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. solventlerin havadan
daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.
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TEST METODU

CEREPUR TRANSPARENT

Poliüretan Esaslı Şeffaf Su Yalıtım
Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Üzerinde yürünebilir
▶▶ UV dayanımlıdır
▶▶ Sararma yapmaz
▶▶ Kolay uygulanır (rulo veya airless tabanca ile)
▶▶ Derz veya boşluk bırakmaksızın dikişsiz bütün bir
yapı oluşturur
▶▶ Suya ve dona dayanıklıdır
▶▶ -30 °C ile 90 °C aralıklarında mekanik özelliklerini
korur
▶▶ Mükemmel aderans özelliğindedir

TANIMI
ﬁeffaf, elastik, güneﬂ ›ﬂ›nlar›na dayan›ml›, tek komponentli, alifatik, poliüretan esasl›, uzun ömürlü su yal›t›m›
malzemesi. Özel bir kürleﬂme sistemine sahiptir (nemle
tetiklenen bir sistem) ve hava kabarc›€› oluﬂumuna sebep
olmaz.

UYGULAMA ALANLARI
Balkon ve terasların, cam ve hasır donatıyla güçlendirilmiş camların, cam tuğla ve tuğla duvarların, seramik
yüzeylerin, doğal taşların, şeffaf plastiklerin (polikarbonat vb.), ahşap ve bambu yüzeylerin su yalıtımında.

UYGULAMA
Temizlenmiş yüzeye Cerepur Transparent dökülür ve
rulo veya uygun dişli tarakla yüzey tamamen kaplanana
kadar yayılır. Birinci katın uygulanmasından 12 saat
sonra (bu süre 18 saati geçmemelidir) ikinci kat Cerepur
Transparent rulo ile uygulanır.
Daha iyi su yalıtımı ve hava şartlarına karşı daha kuvvetli
bir dayanım için üçüncü kat Cerepur Transparent uygulaması yapılması önerilir.

UYARI 1: Cerepur Transparent tek katta 1mm kalınlıktan
fazla uygulanmamalıdır.
UYARI 2: Cerepur Transparent kaplama sistemi, ıslakken
kayıcı bir yüzey oluşturabilir. Kaydırmazlık istenirse 2.
kat Cerepur henüz yaş iken 0,1 - 0,3 mm kuvartz serpilmelidir.
Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su
ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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‹ki veya üç kat için 0,8-1,2 kg/m .
2

AMBALAJ

ÖZELL‹K

SONUÇ

‹çerik

Yüksek kalite
poliüretan polimer
takviyeli

Kopmada uzama

Yaklaşık %300

DIN EN ISO 527

Çekme mukavemeti

25 N/ mm2

DIN EN ISO 527

E modülü

69,5 N/ mm2

DIN EN ISO 527

Y›rt›lma dayan›m›

56 N/mm2

DIN ISO 34, Method

10 kg metal kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet
üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar üzerine
herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama
durumunda 7 üründen fazla üst üste konulmamalıdır. İlk giren
ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 9 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt
ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş
ürün artıklarını, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya
da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edin.
Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
Ürün yanıcı uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara
içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda uygulanmalıdır. Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı
ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. solventlerin havadan
daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.

2000 saatlik h›zland›r›lm›ﬂ yaﬂland›rma testi sonucu:
kopmada uzama (DIN EN
%298
ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
çekme mukavemeti (DIN EN
25,5 N/ mm2
ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
parlakl›€›n› korumas› (DIN
Çok iyi
EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
yüzey ufalanmas› (DIN EN
Hiç bir ufalanma
ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
görülmemiﬂtir.

TEST METODU

DIN EN ISO 527
DIN EN ISO 527
DIN 67530
DIN EN ISO 4628-6

Shore A sertli€i

25

ASTM D 2240

Su buhar› geçirgenli€i

8,05 gr/m2
24 saat

EN ISO 12572

Su bas›nc›na dayan›m

S›z›nt› yok (1m
DIN EN 1928
su kolonu, 24 saat)

Emici seramik fayansa
yap›ﬂma

>2 N/mm2
(seramik fayans
k›r›ld›)

ASTM D 903
(ELCOMETER)

Sertlik (Shore A Skalas›)

65 ± 5

ASTM D 2240

Uygulama s›cakl›€›

5 °C ile 35 °C
aras›nda

Kabuk ba€lama

8 saat sonra

Koﬂullar: 20 °C,

Hafif yaya trafi€ine dayan›m

24 saat sonra

%50 RH

Nihai kürleﬂme

7 gün sonra

Kimyasallara Dayan›m

Asidik ve bazik çözeltilere (%10),
deterjan, deniz suyu, ya€ ve yüzey
kayd›r›c›lara iyi dayan›m
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CEREPUR 2K

İki Komponentli, Poliüretan Esaslı
Elastik Su Yalıtım Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Hızlı sertleşme
▶▶ Tek katta kalın uygulayabilme
▶▶ Mükemmel çatlak köprüleyebilme
▶▶ Her türlü yüzeye mükemmel yapışma
▶▶ Sürekli elastik
▶▶ -40 °C ile 80 °C arası elastikiyetini koruma, kısa süreli
180 °C’ye dayanabilme
▶▶ Çok yüksek gerilme ve yırtılma direnci
▶▶ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım
▶▶ Asfalt membran altına uygulanabilme
▶▶ Makine ile püskürtülebilme

TANIMI
Ceresit CEREPUR 2K, iki komponentli, hızlı sertleşen,
bitümle modifiye edilmiş, poliüretan esaslı su yalıtım
kaplamasıdır. Yüksek yapışma mukavemetine sahip,
mükemmel mekanik ve kimyasal dayanım sağlayan,
sürekli elastik bir yalıtım katmanı oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü çatı dereleri, sulama kanalları ve köprü platformlarında, asfalt membran altına, teraslarda, metal veya
lifli çimentodan yapılma hafif çatılar üzerinde, veranda ve
balkonlarda seramik altında, poliüretan yalıtım köpük uygulaması üzerinde, alçı ve çimento esaslı levhalar üzerinde ve
dilatasyon derzlerinde Ceresit CS 51, Ceresit CS 60 veya
Ceresit Cerepur CS 58 derz dolgusu üzerinde suya karşı
koruma amaçlı kullanılabilmektedir. UV dayanımı olmadığından yalıtımın üzeri mutlaka korunmalıdır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak
temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu
durumlarda, yağın işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra
Thomsit EP 101 Epoksi Esaslı, Büzülme Yapmayan Tamir
Seti kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
Yüzey tipine ve nem durumuna uygun seçilecek malzeme

(Ceresit Cerepur Primer, Thomsit R 755) ile astarlanmalıdır.
Her komponentin kovası açılarak öncelikle kendi içinde
homojen bir karışım elde edilene kadar mikser yardımıyla
400 devir/dk karıştırılır. Daha sonra her iki komponentten
hacimce eşit miktarda ayrı bir kaba alınarak yine mikser
(400 devir/dk) yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan karışım
yüzeye dökülerek uygun rulo, fırça, mala veya airless
makine ile hemen uygulanmalıdır. Karışımın kap ömrü
20 °C’ de 30–45 dakikadır. Gözenekli yüzeylerde, hava
kabarcığı oluşmaması için, ilk katman sıyırma şeklinde
uygulanmalı, 2 saat sonra ikinci katmanı uygulanarak
yalıtım tamamlanmalıdır. Çok bozuk yüzeylerde Cerepur
2K, 1:0,5 oranında 0,1 – 0,3 mm temiz ve kuru kuvartz
kumu ile karıştırılarak uygulanabilir. Kaplama tam sertleşmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir. Dış
mekân uygulamalarında, Cerepur 2K uygulandıktan 2
gün sonra, ısı yalıtım levhaları, geotekstil keçe, seramik
vb. ile korunma uygulanmalıdır. Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra
sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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Her 1 mm kal›nl›k için yaklaﬂ›k 1,10 lt/m (Yüzey
emicili€ine ba€l› olarak).
2

AMBALAJ
40 lt Toplam Set
A komponent: 20 lt. metal kova
B komponent: 20 lt. metal kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.

Yoğunluk

: 0,97 gr/cm3

Karışım Rengi

: Siyah

Gerilme Mukavemeti
(DIN 52455)

: > 20 N/mm2

Yapışma Mukavemeti
(ASTM D1640)

: > 3 mPa

Kopmadaki Uzama
(DIN 52455)

: > %2000

Shore A Sertliği
(DIN 53505)

35

Sıcaklık Dayanımı

: -40 °C ile 80 °C arası

Şok Sıcaklık Dayanımı

: 180 °C

İlk Kürleşme (Kuru Beton)

: 2 saat (20 °C’de %55 Nispi Nem)

Yeni Kat /
Kaplama Uygulama Süresi : 6 – 24 saat
Nihai Priz Alma Süresi

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya
etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları
geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel
atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat
alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş
ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Ürün
yanıcı uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara
içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda
uygulanmalıdır. Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır.
solventlerin havadan daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.
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: 7 gün

CEREPUR CS 58 2K

İki Komponentli, Poliüretan Esaslı
Elastik Derz Dolgu Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ 12 cm’e kadar yatay dilatasyon derzlerinde
kullanılabilme
▶▶ Hızlı sertleşme
▶▶ Kalın ve hava kabarcıksız uygulanabilme
▶▶ Her türlü yüzeye mükemmel yapışma
▶▶ -40 °C ile 80 °C arası elastikiyetini koruma, kısa süreli
150 °C’ye dayanabilme
▶▶ Su buharı geçirgen,
▶▶ Mükemmel çatlak köprüleyebilme
▶▶ Mükemmel gerilme ve yırtılma mukavemeti
▶▶ Çok yüksek kimyasal ve aşınma direnci

TANIMI
Ceresit Cerepur CS 58, hızlı sertleşen, iki komponentli,
bitümle modifiye edilmiş poliüretan esaslı kaplama
ve derz dolgu malzemesidir. Farklı yüzeylere kuvvetli
yapışma özelliği ile mükemmel mekanik ve kimyasal
dayanım sağlayan, nefes alabilen, çok elastik ve su yalıtımlı bir katman oluşturmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
Yapıların 12 cm’e kadar olan her türlü yatay dilatasyon ve
birleşim derzlerinde, havaalanlarında, her türlü çatı dereleri,
sulama kanalları ve köprü platformlarında, asfalt altında,
teraslarda, metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
üzerinde, poliüretan yalıtım köpük uygulaması üzerinde, alçı
ve çimento esaslı levhalar üzerinde suya karşı koruma ve
dolgu amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Düşük mukavemetli
ve bozuk yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak
temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu
durumlarda, yağın işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra
Thomsit EP 101 Epoksi Esaslı, Büzülme Yapmayan Tamir
Seti kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
Uygulama yüzeyi beton ise, min. C25 sınıfı, bağıl ortam
nemi %85’in altında, ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır. Yüzey tipine ve nem durumuna uygun
seçilecek astar malzeme (Cerepur Primer, Thomsit R 755)
ile uygulama öncesinde astarlama yapılmalıdır. Yüzey

hazırlığı yapılmış ve astarlanmış derzlerde uygun olan
kullanım oranı (genişlik/derinlik oranı: 2/1), polietilen
fitil, polistren levha vb. dolgu malzemeleriyle birleşim
yerlerinde boşluk oluşturmayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Minimum derz derinliğinin 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.
Her komponentin kovası açılarak öncelikle kendi içinde
homojen bir karışım elde edilene kadar mikser (400 devir/
dk) yardımıyla karıştırılır. Daha sonra her iki komponentten hacimce eşit miktarda ayrı bir kaba alınarak yine
mikser (400 devir/dk) yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan
karışım yüzeye dökülerek uygun rulo, fırça veya spatula
yardımıyla hemen uygulanmalıdır. Karışımın kap ömrü
20 °C’ de 30-45 dakikadır. Malzeme tam sertleşmeden
kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.
Sürekli derzlerde uygulama işlemenin tek seferde tamamlanması uygundur. Dikey-yatay derz birleşim detaylarında
önce yatayda CS 58 2K uygulamasının tamamlanması,
bu derzlerin dikeye geçiş alanlarının Cerepur Primer veya
Ceresit PS 300 ile astarlandıktan sonra dikey derz uygulamasına geçilmesine dikkat edilmelidir. Dikey derz dolgusu
için Ceresit CS 60 poliüretan mastik kullanılması önerilir.
Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su
ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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Genişlik
5 cm

10 cm

Yoğunluk

: 0,97 gr/cm3

Karışım Rengi

: Siyah

Derinlik

2 cm

1 cm

0,200 lt/m2 0,500 lt/m2

1,000 lt/m2

Kabuk bağlama süresi
(25 °C ve %55 Bağıl Nem)

: 2 saat

2 cm

0,400 lt/m2 1,000 lt/m2

2,000 lt/m2

Yeni Kat Uygulama Süresi

: 6-24 Saat

Nihai Priz Alma Süresi

: 7 gün

Kuruduktan Sonra Sıcaklık
Dayanımı

: -40 °C ile 80 °C arası

Kısa Süreli Sıcaklık Dayanımı

: 150 °C

Shore A Sertliği (DIN 53505)

: 35

Kopmadaki Gerilme Kuvveti
(23 °C’de) (DIN 52455)

: > 20 Kg/cm2

Uzama Yüzdesi (23 °C’de)
(DIN 52455)

: > % 2000

Yapışma Mukavemeti (Beton)
(ASTM D4541)

: > 30 Kg/cm2

AMBALAJ
A komponent 5 lt teneke kova
B komponent 5 lt teneke kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri
dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel atık
benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı
için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün
artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Ürün yanıcı
uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara içilmeyen,
açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda uygulanmalıdır.
Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı ve
karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. solventlerin havadan daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.
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CT 10

Silikon Esaslı Sıvı Emprenye
Malzemesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Derzleri izole eder
▶▶ UV’ye, dış hava koşullarına ve dona dayanıklıdır
▶▶ Hızlı kurur (2-6 saat)
▶▶ Nefes alır
▶▶ Gözenekli kaplamaları korur
▶▶ Kir oluşumunu engeller
▶▶ İç ve dış mekanlar için uygundur
▶▶ Parlaklık veya matlaşma oluşturmaz

TANIMI
Balkon ve teraslardaki derz ve kaplamalar gibi akrilik
ve mineral esaslı yüzeylere su itici özellik kazandıran
(emprenye) şeffaf yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Teras ve balkonların yalıtımı için idealdir. Fayans,
beton, şap ve doğal taş emprenyesi için kullanılır.
Gözenekli fayans, derz ve 0,2 mm’e kadar çatlakların
su itici özellik kazanmasını sağlar. Islak hacimlerdeki
seramik derzlere uygulandığında; derzin rengini değiştirmeden ve şeffaf olarak derze su itici özellik kazandırır. Çatlamış gravürler gibi süre ile sınırlı korunması
gereken yüzeyler için de uygundur. Hem emici, hem de
emici olmayan zeminlerde kullanılabilir.

200 gr/m2

UYGULAMA

AMBALAJ

Ceresit CT 10 tüm sert, temiz, kuru veya hafif nemli
yüzeylerde kullanılabilir. Uygulamadan önce taşıyıcı
olmayan, hasarlı bölgeler onarılmalı ve temizlenmelidir.
Kabarmış bölgeler mekanik yollarla temizlenmelidir.
Uygulama yapılmayacak bölgeler korunmalıdır. Zeminin
ters yönden gelecek neme karşı korunması gerekir. Hafif
parlaklık verdiğinden dış cephe (duvar) emprenyesinde
kullanılmamalıdır.
Kullanım öncesi iyice çalkalanmalıdır. Plastik (kauçuk)
rulo ile yüzeye yayılır. Derzler için (iç cephede) fırça ile
uygulama yapılır. 5 dakika etki (nüfuz etme) süresinden
sonra fazla malzeme silinmelidir. Tek sefer uygulama
yeterlidir.
Direkt güneş altında veya güneşten ısınmış yüzeylerde
uygulama yapılmamalıdır.

3 kg plastik bidon

SARFİYAT

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst
üste konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya
etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları
geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel
atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat
alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş
ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

Kimyasal yapı:

Silikon emülsiyonu

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,0 gr/cm3

Uygulama sıcaklığı:

5 °C ile 30 °C arasında

Yağmur dayanımı:

2-6 saat sonra

Nihai emprenye:

14 gün sonra (1 veya 2 senelik
emprenye)

Su alma katsayısı:

< 0,5 kg/m2

Su buharı direnci:

0, ölçülmez
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CL 152

Elastik Dilatasyon Bandı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Su geçirmez
▶▶ Yırtılmaz
▶▶ Elastik
▶▶ Kolay uygulanır

TANIMI
Sürekli ve yüksek su basıncına maruz kalan yapıların
genleşme derzlerinin yalıtımında kullanılan yüksek
elastikiyet ve mukavemet sağlayan, termoplastik esaslı
elastomerik dilatasyon bandı.

UYGULAMA ALANLARI
Dış alanlarda yapısal genleşme derzlerinin yalıtımında
kullanılır. Yapısal yüklere ve yoğun harekete maruz
birçok farklı kritik yüzeye uygun yapıştırıcı ile yüksek
mukavemette yapıştırılabilir. Uygulama yüzeyi sağlam,
dayanıklı ve yapışma mukavemetini engelleyecek kir ve
yağ gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA

1

2

3

4

5

6

1)	CL 152’nin uygulanacağı kuru veya hafif nemli yatay
/ dikey yüzey; sağlam ve toz, kir ve yapışmayı engelleyici her türlü etkenlerden temizlenmiş olmalıdır.
Mala veya spatula yardımı ile dilatasyon derzinin iki
kenarına Ceresit CX 31 veya Ceresit CX 32 Epoksi
Reçine Esaslı Montaj ve Ankraj Harcı sürülür. Derz
boşluğunun harç ile kaplanmadığından emin olunmalıdır.
2)	Ceresit CL 152 Elastik Dilatasyon Bandı yapıştırıcı
katmanının üzerine düzgün bir şekilde serilip yapıştırılmalıdır.
3)	Uygun bir rulo yardımı ile harcın bandın tüm yüzeyine yayılması sağlanır, hava boşluğu ve yapıştırıcı
fazlası kalmayacak şekilde sabitlenir.
4)	Düzgün yapışma sağlandığında Ceresit CL 152
Elastik Dilatasyon Bandı’nın ortasındaki beyaz keçe
bant çıkarılmalıdır.
5)	Bant uçları birbiri üzerine 10 cm bindirilerek uygulanmalıdır. Üst üste bindirilen uçlar sıcak hava yardımıyla arada hava boşluğu ya da kırışıklık kalmayacak
şekilde birbirine kaynaklanmalıdır. Ürün geleneksel
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sıcak hava kurutucuları / pürmüz (minimum 2300
watt gücünde) ile kendine kaynaklanabilir. Kaynaklama sırasında ürünün yapısına zarar vermemeye
dikkat edilmeli, kaynaklama sadece yüzeyler ısıtılarak yapılmalıdır.
6)	Bindirme detayı uygun rulo yardımıyla basınç uygulanarak sabitlenir. Yapıştırıcı tam olarak sertleşene
kadar bant hareket ettirilmemeli, suya ve mekanik
etkilere karşı korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı Mukavemeti:

-30 °C ve +90 °C arasında

Ağırlık (Yaklaşık):

930 g/m2

Shore A Sertliği:

87

Su basıncı dayanımı:

max. > 4 bar

Dikey yük altında yırtılma➀: 241,4 N/15 mm, 14,0 N/mm2
Yatay yük altında yırtılma➀: 221,8 N/15 mm, 14,0 N/mm2

SARFİYAT

Dikey yük altında uzama➀: % 950,0

1 m/m

Yatay yük altında uzama➀: % 950,0

AMBALAJ
200 mm x 20 m x 1 mm rulo

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 24 aydır.

Yatay yük altında
sönümleme➀:

42,7 N/mm %25 elastikiyette
49,2 N/mm %50 elastikiyette

Su basıncı dayanımı:

> 4,0 bar ** (DIN EN 1928)

Yapışma mukavemeti:

> 4,0 N/mm2 * (DIN EN 1348)

Yırtılma direnci:➁

100 N/100 N (yatay/dikey yükleme)

UV Dayanımı (Min.):

6500 s ** (DIN EN ISO 4892-3)

Yangın sınıfı:

B2 (DIN EN 4102)

Renk:

Gri

Kimyasal Özellikler
Dayanım (28 gün oda sıcaklığında bekletildikten sonra)
+ = dayanıklı
0 = zayıf
- = dayanıksız
Hidroklorik asit %3

+ **

Sülfürik asit %35

+ **

Sitrik asit 100g/l

+ **

Laktik asit %5

+ **

Potasyum hidroksit %3 / %20

+ / + **

Sodyum hipoklorit 0,3g/l

+ **

Tuzlu su (20g/l deniz tuzu)

+ **

* kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız
** ek testlerle onanmalıdır
➀ (DIN EN ISO 527-3)
➁ (DIN EN 12310-2)

DIN EN ISO 9001’e göre onaylanmıştır. Almanya’da üretilmiştir.
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CL 89

PAH Bandı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Kalıcı su yalıtımı
▶▶ Elastik
▶▶ Yaşlanmaya dayanıklı
▶▶ Kolay uygulama

TANIMI
Seramik ve fayans uygulamalarında zemin-duvar
birleşim yerleri ve köşeler gibi yapısal soğuk derzlerin
yalıtımında ve iç mekanlarda genleşme derzlerinde su
geçirmez köprüler oluşturmada kullanılan, elastik yapısı
ile derzlerdeki hareketleri kompanse eden, kimyasallara
karşı dayanıklı, çift tarafı elastomer kaplı dokunmamış
polipropilen esaslı pah bandı.

UYGULAMA ALANLARI
İç mekanlarda, balkon, banyo, mutfak gibi ıslak mekanlarda, teras, havuz ve su depolarında yapısal soğuk
derzlerin yalıtımı için kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yüzeyi sağlam, dayanıklı ve yapışma mukavemetini engelleyecek kir ve yağ gibi maddelerden
arındırılmış olmalıdır. Derzlerin terazisinde ve düzgün
olmasına dikkat edilmeli, gerekliyse yüzey tamiratları
Ceresit CD 22 ile yapılmaldır. Pah bandı uygulaması
için önce tercih edilen Ceresit yalıtım malzemesi yapıştırıcı olarak yüzeye sürülmelidir. Yalıtım malzemesinin
uygulama şartlarına dikkat edilmelidir. Ceresit CL 89
Pah Bandı yapıştırıcı katmanının üzerine düzgün bir
şekilde serilip yapıştırılmalıdır. Sert, kesici ve delici
olmayan ekipman veya uygun bir rulo yardımı ile yalıtım
malzemesinin bandın tüm yüzeyine yayılması sağlanır,
hava boşluğu ve yapıştırıcı fazlası kalmayacak şekilde
sabitlenir. Bant uçları birbiri üzerine 5 cm bindirilerek
uygulanmalıdır. Bindirme detayı uygun rulo yardımıyla
basınç uygulanarak sabitlenir. Yapıştırıcı tam olarak sertleşene kadar bant hareket ettirilmemeli, suya ve mekanik

etkilere karşı korunmalıdır. Pah bandı uygulamasından
sonra yapılacak sürme su yalıtımı pah bandı üzerine
kadar getirilmelidir.

SARFİYAT
1 m/m

AMBALAJ
120 mm x 50 m x 0,60 mm rulo

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 24 aydır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı Dayanımı

: -30 °C ve + 90 °C arasında

Uygulama sıcaklığı

: +5 °C ile + 35 °C arasında

Ağırlık (Yaklaşık)

: 27 g/m

Su basıncı dayanımı : max. > 3 bar
Su geçirmezlik

: > 1,5 bar (DIN EN 1928 Yöntem B)

Dikey yük
altında yırtılma

: 103 N / 15 mm, 14,0 N /mm2 (DIN
EN ISO 527-3)

Yatay yük
altında yırtılma

: 39 N / 15 mm, 14,0 N / mm2 (DIN
EN ISO 527-3)

Dikey yük
altında uzama

: % 28 (DIN EN ISO 527-3)

Yatay yük
altında uzama

: % 146 (DIN EN ISO 527-3)

Yük sönümleme

: 0,78 N / mm yatay yük altında
%25 elastikiyette (DIN EN ISO 527-3)
1,03 N / mm yatay yük altında
%50 elastikiyette (DIN EN ISO 527-3)

Su basıncı dayanımı : > 1,5 bar ** (DIN EN 1928)
UV Dayanımı (Min.) : min. 500 s ** (DIN EN ISO 4892-2)
Renk

: Gri

Uygulama

: İç mekan ve diğer yapı derzleri için
Flashing

Kimyasal Özellikler:

Dayanım (7 gün
oda sıcaklığında
bekletildikten sonra)
+ = dayanıklı
0 = zayıf
- = dayanıksız

Hidroklorik asit %3

+ **

Sülfürik asit %35

+ **

Sitrik asit 100g/l

+ **

Laktik asit %5

+ **

Potasyum hidroksit %3 / %20

+ / 0 **

Sodyum hipoklorit 0,3g/l

+ **

Tuzlu su (20g/l deniz tuzu)

+ **

* kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız
** ek testlerle onanmalıdır

DIN EN ISO 9001’e göre onaylanmıştır. Almanya’da üretilmiştir.
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Isı Yalıtım Sistemi
Ürünleri
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Pzt

Sa

Çarş

Perş

Ceretherm Express System
Hızlı ve pratik yalıtım
• kaliteli
• uzun ömürlü
• hızlı ve tasarruflu uygulama
• üstün yalıtım özellikleri
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CT 81

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ EPS ve XPS ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Ekonomik kullanım
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ İyi yapışma performansı
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için çimento
esaslı EPS ve XPS ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 81 Ceresit Ceretherm Popular sisteminin bir
bileşenidir. Tüm yapılarda EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış
cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, tuğla, bims
ve gaz beton gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine yapışır. Yapıştırılan levhalar dübellenerek mekanik olarak
sabitlenmelidir. Yalıtım levhalarının yüzey düzeltmesinde donatılı sıva katı için Ceresit CT 82 kullanılması
önerilmektedir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Ceresit CT 81, sağlam ve taşıyıcılığı
yüksek yüzeylere iyi performansla yapışır. Yapıştırma
yapılacak yüzeydeki bozukluk veya boşluklar ile
sağlam olmadığı düşünülen eski yüzeyler (sıva vb.)
kazınarak yüzey Ceresit tamir harçları ile düzeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Düzeltme ve tamir uygulamaları
levha yapıştırma aşamasından en az 24 saat önce
tamamlanmış olmalıdır. Yapışma performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve
kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz ve nemlendirilmiş
olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli ve iyice kuruması
beklenmelidir. Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek
su emiciliğe sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit
CT 16 ile astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan
sonra uygulamaya devam edilmelidir. Çelik fırça veya
biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek
küf, yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplaması

uygulanmış veya boyalı eski yüzeyler zımparalanarak
aşındırılmalı, yüzeyde biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin tamamen kuruması beklenmelidir.
Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde
don, buz veya kar olmamalıdır.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 81 ile kapatılmamalıdır.
Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 81 Yapıştırma Harcı, 6 - 6,5 lt temiz ve berrak suyun içine yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı
yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam elde
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlen-
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meye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
Düzgün yüzeylere taraklama metodu ile yapıştırmada;
hazırlanan harç düz bir mala yardımı ile ince bir tabaka
halinde ısı yalıtım levhasına sürülür. Homojen olarak
yayılan harç, dişli bir tarak (10-12 mm) ile çekildikten
sonra ısı yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm
çapında parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı
yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en
az %40’ı yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine
basılarak ve sağa sola hareket ettirilerek levhanın
yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır. Yalıtım levhaları
duvar örgüsünde olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas
edecek şekilde yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 81 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme işlemine yapıştırma uygulamasından
minimum 24 saat sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve
dübelleme şeması yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit edilmelidir.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Güçlü rüzgâr ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü
kullanılmalıdır. Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina köşelerine dikkat edilmelidir. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır.
Taze yapıştırıcı kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli
ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Sentetik ve modifiye katkılar ile
özel çimento içeren harç

Yoğunluk

: Yaklaşık 1,3 kg/lt

Karışım oranı :

6-6,5 lt su/25kg toz

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

2 saat

Yapışma mukavemeti :

> 0,3 MPa (beton yüzey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yüzeyi)

Dübelleme :

min. 24 saat sonra

VOC değeri :

0 g/lt

SARFİYAT
yaklaşık 5 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.
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CT 83-STRONG FIX

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ EPS ve XPS ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Mineral yüzeylere ve EPS levhalara çok yüksek
yapışma performansı
▶▶ Yapıştırıcı katmanında çatlak oluşturmayan elyaf
takviyeli formül
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Yüksek yapışma performansı ve elastikiyet
▶▶ Çok kolay uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için polimer modifiyeli ve elyaf takviyeli çimento esaslı EPS ve
XPS ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 83 Ceresit Ceretherm Classic sisteminin bir
bileşenidir. Tüm yapılarda EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış
cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, tuğla, bims
ve gaz beton gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine yapışır. Yapıştırılan levhalar dübellenerek mekanik olarak
sabitlenmelidir. Yalıtım levhalarının yüzey düzeltmesinde donatılı sıva katı için Ceresit CT 85 kullanılması
önerilmektedir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Ceresit CT 83, sağlam ve taşıyıcılığı
yüksek yüzeylere iyi performansla yapışır. Yapıştırma
yapılacak yüzeydeki bozukluk veya boşluklar ile
sağlam olmadığı düşünülen eski yüzeyler (sıva vb.)
kazınarak yüzey Ceresit tamir harçları ile düzeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Düzeltme ve tamir uygulamaları
levha yapıştırma aşamasından en az 24 saat önce
tamamlanmış olmalıdır. Yapışma performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve
kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz ve nemlendirilmiş
olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir, bitüm vb. katmanlar
basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile
eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve mantar temiz-

lenmelidir. Cephe kaplaması uygulanmış veya boyalı
eski yüzeyler zımparalanarak aşındırılmalı, yüzeyde
biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin
tamamen kuruması beklenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 83 ile kapatılmamalıdır.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 83 Yapıştırma Harcı, 6,5 - 7,0 lt temiz ve
berrak suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam
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elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
Düzgün yüzeylere taraklama metodu ile yapıştırmada;
hazırlanan harç düz bir mala yardımı ile ince bir tabaka
halinde ısı yalıtım levhasına sürülür. Homojen olarak
yayılan harç, dişli bir tarak (10-12 mm) ile çekildikten
sonra ısı yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm
çapında parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı
yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en
az %40’ı yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine
basılarak ve sağa sola hareket ettirilerek levhanın
yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır. Yalıtım levhaları
duvar örgüsünde olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas
edecek şekilde yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23°C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 83 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme işlemine yapıştırma uygulamasından
minimum 24 saat sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve
dübelleme şeması yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit edilmelidir.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Güçlü rüzgâr ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü
kullanılmalıdır. Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina köşelerine dikkat edilmelidir. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır.
Taze yapıştırıcı kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli
ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı : 		 Sentetik ve modifiye katkılar ile
		 elyaf takviyeli özel çimento
		 içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,4 kg/lt
Karışım oranı : 		 6,5 - 7,0 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 2 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,5 MPa (beton yüzey)
		 > 0,1 MPa (EPS/XPS yüzeyi)
Dübelleme : 		 min. 24 saat sonra
VOC değeri :		 0 g/lt

SARFİYAT
yaklaşık 5 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.
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CT 180-MW STRONG FIX

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Taşyünü ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Mineral yüzeylere ve taşyünü levhalara çok yüksek
yapışma performansı
▶▶ Buhar geçirgenlik
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Çok yüksek yapışma performansı ve elastikiyet
▶▶ Çok iyi uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için polimer modifiyeli çimento esaslı taşyünü ve lamella tipi ısı
yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 180 Ceresit Ceretherm Classic Wool sisteminin bir bileşenidir. Tüm yapılarda taşyünü ve lamella
tipi ısı yalıtım levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında
kullanılır. İç ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt
beton, tuğla, bims ve gaz beton gibi mineral esaslı
yüzeyler üzerine yapışır. Yapıştırılan levhalar dübellenerek mekanik olarak sabitlenmelidir. Yalıtım levhalarının yüzey düzeltmesinde donatılı sıva katı için Ceresit
CT 190 kullanılması önerilmektedir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Ceresit CT 180, sağlam ve taşıyıcılığı
yüksek yüzeylere iyi performansla yapışır. Yapıştırma
yapılacak yüzeydeki bozukluk veya boşluklar ile
sağlam olmadığı düşünülen eski yüzeyler (sıva vb.)
kazınarak yüzey Ceresit tamir harçları ile düzeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Düzeltme ve tamir uygulamaları
levha yapıştırma aşamasından en az 24 saat önce
tamamlanmış olmalıdır. Yapışma performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve
kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz ve nemlendirilmiş
olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir, bitüm vb. katmanlar
basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile
eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve mantar temiz-

lenmelidir. Cephe kaplaması uygulanmış veya boyalı
eski yüzeyler zımparalanarak aşındırılmalı, yüzeyde
biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin
tamamen kuruması beklenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 180 ile kapatılmamalıdır.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 180 Yapıştırma Harcı, 5,0 lt temiz ve berrak
suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı
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yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam elde
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
Düzgün yüzeylere taraklama metodu ile yapıştırmada;
hazırlanan harç düz bir mala yardımı ile ince bir tabaka
halinde ısı yalıtım levhasına sürülür. Homojen olarak
yayılan harç, dişli bir tarak (10-12 mm) ile çekildikten
sonra ısı yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın
orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm çapında
parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en az %40’ı
yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine basılarak ve
sağa sola hareket ettirilerek levhanın yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır. Yalıtım levhaları duvar örgüsünde
olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas edecek şekilde
yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 180 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme
işlemine yapıştırma uygulamasından minimum 24 saat
sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve dübelleme şeması
yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit
edilmelidir.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Güçlü rüzgâr ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü
kullanılmalıdır. Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina köşelerine dikkat edilmelidir. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır.
Taze yapıştırıcı kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli
ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı : 		 Sentetik ve modifiye katkılar ile
		 elyaf takviyeli özel çimento
		 içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,6 kg/lt
Karışım oranı : 		 5,0 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 1,5 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,3 MPa (beton yüzey)
		 > 0,05 MPa (taşyünü yüzeyi)
Dübelleme : 		 min. 24 saat sonra
VOC değeri :		 0 g/lt

SARFİYAT
yaklaşık 4,5 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
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CT 82

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
ve Sıva Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ EPS ve XPS ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Ekonomik kullanım
▶▶ Elyaf takviyesi ile darbe ve çatlamalara karşı koruma
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ İyi yapışma performansı
▶▶ Hızlı ve kolay uygulama

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için elyaf
takviyeli çimento esaslı EPS ve XPS ısı yalıtım levhası
yapıştırma ve yüzey sıva harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 82 Ceresit Ceretherm Popular sisteminin
bir bileşenidir. Tüm yapılarda EPS ve XPS ısı yalıtım
levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında ve levha yüzeyinde donatılı sıva katının uygulamasında kullanılır. İç
ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, tuğla,
bims ve gaz beton gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
yapışır.

UYGULAMA
EPS levha yapıştırmalarında yüzey hazırlığı: Ceresit
CT 82, sağlam ve taşıyıcılığı yüksek yüzeylere iyi
performansla yapışır. Yapıştırma yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları levha yapıştırma aşamasından
en az 24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Yapışma
performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz
ve nemlendirilmiş olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli
ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplaması
uygulanmış veya boyalı eski yüzeyler zımparalanarak
aşındırılmalı, yüzeyde biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin tamamen kuruması beklenmelidir.
Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde
don, buz veya kar olmamalıdır.

Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
Donatılı sıva katı için yüzey hazırlığı: Isı yalıtım levhası
alttaki yüzeye iyi yapışmış ve sağlam, yüzeyi temiz ve
kuru olmalıdır. Isı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılmasının üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.
Yapıdaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanılarak yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 82
Yapıştırma ve Sıva Harcı ile kapatılmamalıdır. CT 82
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmelidir. Sıva katından
önce dübelleme işlemine tamamlanmış olmalıdır. 2 haftadan daha fazla süre sıvanmayı bekleyen levhaların
sağlamlığı kontrol edilmeli, sararmış ve kirli yüzeyler
zımparalanarak temizlenmelidir.
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Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 82 ile kapatılmamalıdır.
25 kg Ceresit CT 82 Yapıştırma ve Sıva Harcı, 6,5 lt
temiz suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam
elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
EPS levha yapıştırma: Düzgün yüzeylere taraklama
metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç düz bir mala
yardımı ile ince bir tabaka halinde ısı yalıtım levhasına
sürülür. Homojen olarak yayılan harç, dişli bir tarak
(10-12 mm) ile çekildikten sonra ısı yalıtım levhası
yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm
çapında parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı
yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en
az %40’ı yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine
basılarak ve sağa sola hareket ettirilerek levhanın
yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalıtım levhaları duvar örgüsünde olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas edecek şekilde yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 82 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme işlemine yapıştırma uygulamasından
minimum 24 saat sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve
dübelleme şeması yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit edilmelidir.
Donatılı sıva katının hazırlanması: Elde edilen karışım,
çelik mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta, aşağıdan yukarıya doğru yüzeye sürülür. Sıva harcı yaşken üzerine
donatı filesi yerleştirilir. Donatı filesi yukarıdan aşağıya
ve birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilecek
şekilde uygulanmalıdır.
İlk kat sıvanın kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde
yaklaşık 6 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp kısalabilir). İlk kat sıva kuruduktan sonra yüzey
düzeltme amacıyla 1-2 mm kalınlığındaki ikinci kat
sıva çelik mala ile yüzeye sürülür. İkinci kat sıva uygulamasında donatı filesi görülmeyecek şekilde sıva katı
uygulanmalıdır.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Sistemin devamı olarak, uygulamadan 5 gün sonra
yüzey uygun olan Ceresit Dış Cephe Kaplaması veya

Boyaları ile kaplanmalıdır.
Taze harç kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş
harç kalıntıları ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFİYAT
yaklaşık 5 kg/m2 (yapıştırma)
yaklaşık 4 kg/m2 (sıva)

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli
ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

Elyaf takviyesi, sentetik katkılar,
mineral dolgular ve özel çimento
içeren harç

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,5 kg/lt

Karışım oranı :

6,5 lt su / 25 kg toz

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

2 saat

Yapışma mukavemeti :

> 0,3 MPa (beton yüzey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yüzeyi)

Dübelleme :

min. 24 saat sonra

VOC değeri :

0 g/lt
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CT 85-FLEX

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
ve Sıva Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ EPS ve XPS ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Benzersiz elyaf kombinasyonu ile yüksek darbe
dayanımı ve esneklik
▶▶ Kılcal çatlaklara ve çatlamalara dayanıklı
▶▶ Mineral yüzeylere ve EPS levhalara çok yüksek
yapışma performansı
▶▶ Yapıştırıcı katmanında çatlak oluşturmayan elyaf
takviyeli formül
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Çok kolay uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için elyaf
takviyeli çimento esaslı darbelere karşı üstün dayanımlı
EPS ve XPS ısı yalıtım levhası yapıştırma ve yüzey sıva
harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 85, Ceresit Ceretherm Classic sisteminin
bir bileşenidir. Tüm yapılarda EPS ve XPS ısı yalıtım
levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında ve levha yüzeyinde donatılı sıva katının uygulamasında kullanılır. İç
ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, tuğla,
bims ve gaz beton gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
yapışır.
Elyaf kombinasyonu ve benzersiz malzeme yapısı
sayesinde Ceresit CT 85 darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal çatlakların oluşumuna karşı son
derece dayanıklıdır. Bu teknik parametreler değişen
ısıya ve neme maruz koşullarda veya bir cepheye bir
topun çarpması gibi mekanik darbe durumlarında çok
önemlidir. Ceresit CT 85, yüksek kohezyon becerisiyle
sistemdeki bütün tabakaların birbiriyle uyum içinde
çalışmasını sağlarken esnek yapısıyla yapısal stresleri
güvenle karşılar. Bu şekilde, cephe kaplamaları ve
boya katlarını dengesiz uygulama yüzeyinden kaynaklanabilecek çatlakların oluşumundan korur.

UYGULAMA
EPS levha yapıştırmalarında yüzey hazırlığı: Ceresit

CT 85, sağlam ve taşıyıcılığı yüksek yüzeylere iyi
performansla yapışır. Yapıştırma yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları levha yapıştırma aşamasından
en az 24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Yapışma
performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz
ve nemlendirilmiş olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli
ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplaması
uygulanmış veya boyalı eski yüzeyler zımparalanarak
aşındırılmalı, yüzeyde biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin tamamen kuruması beklenmelidir.
Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde
don, buz veya kar olmamalıdır.
Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
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uygulamaya devam edilmelidir.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
Donatılı sıva katı için yüzey hazırlığı: Isı yalıtım levhası
alttaki yüzeye iyi yapışmış ve sağlam, yüzeyi temiz ve
kuru olmalıdır. Isı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılmasının üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.
Yapıdaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanılarak yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 85
Yapıştırma ve Sıva Harcı ile kapatılmamalıdır. CT 85
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmelidir. Sıva katından
önce dübelleme işlemine tamamlanmış olmalıdır. 2 haftadan daha fazla süre sıvanmayı bekleyen levhaların
sağlamlığı kontrol edilmeli, sararmış ve kirli yüzeyler
zımparalanarak temizlenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 85 ile kapatılmamalıdır.
25 kg Ceresit CT 85 Yapıştırma ve Sıva Harcı, 6,75 lt
temiz suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam
elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
EPS levha yapıştırma: Düzgün yüzeylere taraklama
metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç düz bir mala
yardımı ile ince bir tabaka halinde ısı yalıtım levhasına
sürülür. Homojen olarak yayılan harç, dişli bir tarak
(10-12 mm) ile çekildikten sonra ısı yalıtım levhası
yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm
çapında parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı
yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en
az %40’ı yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine
basılarak ve sağa sola hareket ettirilerek levhanın
yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalıtım levhaları duvar örgüsünde olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas edecek şekilde yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23°C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 85 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zımparalanarak veya tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme işlemine yapıştırma uygulamasından
minimum 24 saat sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve
dübelleme şeması yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit edilmelidir.
Donatılı sıva katının hazırlanması: Elde edilen karışım,
çelik mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta, aşağıdan yukarıya doğru yüzeye sürülür. Sıva harcı yaşken üzerine
donatı filesi yerleştirilir. Donatı filesi yukarıdan aşağıya

ve birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilecek
şekilde uygulanmalıdır.
İlk kat sıvanın kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde
yaklaşık 6 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp kısalabilir). İlk kat sıva kuruduktan sonra yüzey
düzeltme amacıyla 1-2 mm kalınlığındaki ikinci kat
sıva çelik mala ile yüzeye sürülür. İkinci kat sıva uygulamasında donatı filesi görülmeyecek şekilde sıva katı
uygulanmalıdır.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Sistemin devamı olarak, uygulamadan 5 gün sonra
yüzey uygun olan Ceresit Dış Cephe Kaplaması veya
Boyaları ile kaplanmalıdır.
Taze harç kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş
harç kalıntıları ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFİYAT
yaklaşık 5 kg/m2
donatılı sıva için 4kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda
ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli
ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.

248

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı : 		 Elyaf takviyesi, sentetik katkılar,
		 mineral dolgular ve özel çimento
		 içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,5 kg/lt
Karışım oranı : 		 6,75 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 2 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,6 MPa (beton yüzey)
		 > 0,1 MPa (EPS/XPS yüzeyi)
Dübelleme : 		 min. 24 saat sonra
VOC değeri :		 0 g/lt
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CT 190-MW FLEX

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Yapıştırma
ve Sıva Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Taşyünü ısı yalıtım sistemi uygulamaları
▶▶ Mekanik darbelere yüksek dayanım ve esneklik
▶▶ Mineral yüzeylere ve taşyünü levhalara çok yüksek
yapışma performansı
▶▶ Yapıştırıcı katmanında çatlak oluşumuna dayanıklı
elyaf takviyeli formül
▶▶ Buhar geçirgenlik
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Çok iyi uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için elyaf
takviyeli çimento esaslı taşyünü ısı yalıtım levhası yapıştırma ve yüzey sıva harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 190, Ceresit Ceretherm Classic Wool sisteminin bir bileşenidir. Tüm yapılarda taşyünü ısı yalıtım
levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında ve levha yüzeyinde donatılı sıva katının uygulamasında kullanılır. İç
ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, tuğla,
bims ve gaz beton gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
yapışır.
Elyaf kombinasyonu sayesinde Ceresit CT 190 darbe
hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal çatlakların oluşumuna karşı son derece dayanıklıdır. Cephe kaplamaları ve boya katlarını dengesiz uygulama yüzeyinden
kaynaklanabilecek çatlakların oluşumundan korur.

UYGULAMA
Taşyünü levha yapıştırmalarında yüzey hazırlığı: Ceresit
CT 190, sağlam ve taşıyıcılığı yüksek yüzeylere iyi
performansla yapışır. Yapıştırma yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları levha yapıştırma aşamasından
en az 24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Yapışma
performansının azalmaması için yapıştırılacak ısı yalıtım levhası temiz ve kuru, yapıştırma yüzeyi ise temiz

ve nemlendirilmiş olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı yıkayıcı ile temizlenmeli
ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplaması
uygulanmış veya boyalı eski yüzeyler zımparalanarak
aşındırılmalı, yüzeyde biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yüzeylerin tamamen kuruması beklenmelidir.
Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde
don, buz veya kar olmamalıdır.
Gaz beton veya silikat blok gibi yüksek su emiciliğe
sahip yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile
astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.
Isı yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce yapışma
mukavemetini kontrol etmek amacıyla 10 x 10 cm ebatlarında numune levha yüzeye yapıştırılmalı ve 4-7 gün
sonunda yüzeyden ayrılma mukavemeti test edilmelidir.
Donatılı sıva katı için yüzey hazırlığı: Isı yalıtım levhası
alttaki yüzeye iyi yapışmış ve sağlam, yüzeyi temiz ve
kuru olmalıdır. Isı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılmasının üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.

250

Yapıdaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanılarak yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 190
Yapıştırma ve Sıva Harcı ile kapatılmamalıdır. CT 190
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar tıraşlanarak
düzeltilmelidir. Sıva katından önce dübelleme işlemine
tamamlanmış olmalıdır. 2 haftadan daha fazla süre
sıvanmayı bekleyen levhaların sağlamlığı kontrol edilmeli, kararmış ve kirli yüzeyler tıraşlanarak temizlenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 190 ile kapatılmamalıdır.
25 kg Ceresit CT 190 Yapıştırma ve Sıva Harcı, 6,75 lt
temiz suyun içine yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam
elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika
dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır.
Taşyünü levha yapıştırma: Düzgün yüzeylere taraklama
metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç düz bir mala
yardımı ile ince bir tabaka halinde ısı yalıtım levhasına
sürülür. Homojen olarak yayılan harç, dişli bir tarak
(10-12 mm) ile çekildikten sonra ısı yalıtım levhası
yüzeye yapıştırılır.
Düz olmayan yüzeylere öbekleme metodu ile yapıştırmada; hazırlanan harç yalıtım levhasının kenarları
boyunca çepeçevre min. 3-4 cm kalınlığında ve levhanın
orta bölümünde en az 3 farklı noktaya min. 8 cm çapında
parçalar sürülerek uygulanır, sonrasında ısı yalıtım levhası yüzeye yapıştırılır. Yalıtım levhasının en az %40’ı
yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Üzerine basılarak ve
sağa sola hareket ettirilerek levhanın yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında levhalar yapıştırılmadan önce başlangıç profilleri montajı yapılmalıdır.
Pencere, kapı gibi boşluklu yerlere gelecek levhalar için
öncelikle taşıyıcı profil yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalıtım levhaları duvar örgüsünde olduğu gibi birbirleriyle sıkı sıkı temas edecek şekilde yapıştırılmalıdır.
Yapıştırıcının kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayabilir).
Bir miktar levha yerleştirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmalı, taşan yapıştırıcı mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 190 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar tıraşlanarak düzeltilmeli ve dübelleme
işlemine yapıştırma uygulamasından minimum 24 saat
sonra geçilmelidir. Dübel sayısı ve dübelleme şeması
yüzey analizi ve rüzgar yükü hesaplarına göre tespit
edilmelidir.
Donatılı sıva katının hazırlanması: Elde edilen karışım,
çelik mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta, aşağıdan yukarıya doğru yüzeye sürülür. Sıva harcı yaşken üzerine
donatı filesi yerleştirilir. Donatı filesi yukarıdan aşağıya
ve birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilecek
şekilde uygulanmalıdır.
İlk kat sıvanın kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde
yaklaşık 6 saattir (hava şartlarına göre bu süre uza-

yıp kısalabilir). İlk kat sıva kuruduktan sonra yüzey
düzeltme amacıyla 1-2 mm kalınlığındaki ikinci kat
sıva çelik mala ile yüzeye sürülür. İkinci kat sıva uygulamasında donatı filesi görülmeyecek şekilde sıva katı
uygulanmalıdır.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Sistemin devamı olarak, uygulamadan 5 gün sonra
yüzey uygun olan Ceresit Dış Cephe Kaplaması veya
Boyaları ile kaplanmalıdır.
Taze harç kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş
harç kalıntıları ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFİYAT
yaklaşık 5 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda
ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı : 		 Elyaf takviyesi, sentetik katkılar,
		 mineral dolgular ve özel çimento
		 içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,5 kg/lt
Karışım oranı : 		 6,75 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 2 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,6 MPa (beton yüzey)
		 > 0,05 MPa (Taşyünü yüzeyi)
Dübelleme : 		 min. 24 saat sonra
VOC değeri : 		 0 g/lt
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CT 137 PAINTING

Kalın Dolgulu Mineral Esaslı Dekoratif
Kaplama Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için dış darbe ve çatlamalara
karşı üstün koruma
▶▶ Beyaz renkli ve üzeri boyanabilir
▶▶ Yüksek buhar geçirgenlik
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Kolay uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamaları için tane
dokulu “taş” deseni veren ve mekanik dayanımı artırma
amaçlı özel olarak formüle edilmiş, beyaz çimento
esaslı mineral dekoratif kaplama harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 137 “painting”, Ceresit Ceretherm Popular
sistemi için cephe kaplama seçeneğidir. Isı yalıtım levhalarının yüzeyinde donatılı sıva katı uygulandıktan ve
Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra mineral esaslı
dekoratif kaplama olarak kullanılır.
Malzeme yapısı sayesinde Ceresit CT 137 “painting”
darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal çatlakların oluşumuna karşı son derece dayanıklıdır. Dış cephe
ısı yalıtım sistemlerinde, bu teknik parametreler değişen
ısıya ve neme maruz koşullarda veya bir cepheye bir
topun çarpması gibi mekanik darbe durumlarında çok
önemlidir.
Ceresit CT 137 “painting”, Ceresit CT 48 silikonu ve
CT 49 Silix XD® nano-silikonlu ve CT 42/CT 44 akrilik
boyalar ile boyanabilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları astar uygulamasından en az 24
saat önce tamamlanmış olmalıdır. Sıvanın yapışma
performansının azalmaması için yüzey temiz ve kuru
olmalıdır. Yüzeyde varsa kireç ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli, yağ, kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı su

ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik
fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde
olabilecek küf, yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük
sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don,
buz veya kar olmamalıdır.
Yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra uygulamaya
başlanmalıdır. Alçı esaslı ve sağlam boyalı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekanlarda ve Ceresit CT 16 ile
astarlandıktan sonra mümkündür.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak uygulama dış
cephede genleşme derzleri bırakılmalı ve bu derzler
uygun profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler
kesinlikle CT 137 “painting” ile kapatılmamalıdır.
25 kg CT 137 “painting” Kaplama Harcı, 5,5 lt temiz
suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı
yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam elde
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Paslı
kova ve paslı el aletleri kesinlikle ürün hazırlığında
kullanılmamalıdır.
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Elde edilen karışım, uzun ve düz çelik mala yardımı ile
dolgu kalınlığı kadar kalınlıkta yüzeye aşağıdan yukarı
yönde sürülür. Sıva harcı yaşken düz plastik mala yardımı ile grenli taş dokusunda desenler oluşacak şekilde
dairesel hareketlerle düzeltilir. Uygulama esnasında
yüzeye kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
su karışım oranında hazırlanan ürünler ile kaplanmalıdır. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise
uygulanmış sıva, kenarı boyunca maskeleme bandı ile
kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı sökülmelidir.
Bu sebeple uygulamalar dikey yönde ilerleyerek yapılmalıdır.
Sıvanın kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık
24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Sistemin devamı olarak, uygulamadan 5 gün sonra
yüzey uygun olan Ceresit Dış Cephe Boyaları ile 2 kat
olarak kaplanmalıdır.
Taze yapıştırıcı kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek
alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :		 Elyaf takviyesi, sentetik katkılar,
		 iri mineral dolgular ve özel
		 çimento içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,5 kg/lt
Karışım oranı : 		 5,5 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 1 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,5 MPa (beton yüzey)
Su emiciliği : 		 W2

SARFİYAT
yaklaşık 2 – 2,75 kg/m (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve kaplama desenine göre)
2

Buhar geçirgenlik
katsayısı : 		 µ: <54
VOC değeri :		 <10 g/lt

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.
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CT 137 OUTDOOR

Kalın Dolgulu Mineral Esaslı UV
Dayanımlı Dekoratif Kaplama Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için dış darbe ve çatlamalara
karşı üstün koruma
▶▶ Beyaz renkli ve üzeri boyanabilir
▶▶ Su itici
▶▶ Yüksek buhar geçirgenlik
▶▶ Dış hava koşullarına ve UV’ye dayanıklı
▶▶ Kolay uygulama özelliği

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri ve beton, çimento ve alçı
gibi mineral esaslı yüzeylere kalın sıva uygulamaları
için tane dokulu “taş” deseni veren ve mekanik dayanımı artırma amaçlı özel olarak formüle edilmiş, beyaz
çimento esaslı mineral dekoratif kaplama harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 137 “outdoor”, Ceresit Ceretherm sistemleri
için cephe kaplama seçeneğidir. Isı yalıtım levhalarının
yüzeyinde donatılı sıva katı uygulandıktan ve Ceresit
CT 16 ile astarlandıktan sonra mineral esaslı dekoratif
kaplama olarak kullanılır. Sıva kaplama olarak iç ve
dış mekânlarda; beton, çimento ve alçı gibi mineral
esaslı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Üstün malzeme yapısı sayesinde Ceresit CT 137 “outdoor” darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal
çatlakların oluşumuna karşı son derece dayanıklıdır.
Özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, bu teknik
parametreler değişen ısıya ve neme maruz koşullarda
veya bir cepheye bir topun çarpması gibi mekanik
darbe durumlarında çok önemlidir.
Ceresit CT 137 “outdoor”, Ceresit CT 48 silikonu ve
CT 49 Silix XD® nano-silikonlu ve CT 42/CT 44 akrilik
boyalar ile boyanabilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları astar uygulamasından en az 24

saat önce tamamlanmış olmalıdır. Sıvanın yapışma
performansının azalmaması için yüzey temiz ve kuru
olmalıdır. Yüzeyde varsa kireç ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli, yağ, kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı su
ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Çelik
fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde
olabilecek küf, yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük
sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don,
buz veya kar olmamalıdır.
Yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile astarlanmalı ve yeterli kuruma sağlandıktan sonra uygulamaya
başlanmalıdır. Alçı esaslı ve sağlam boyalı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekanlarda ve Ceresit CT 16 ile
astarlandıktan sonra mümkündür.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak uygulama dış
cephede genleşme derzleri bırakılmalı ve bu derzler
uygun profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler
kesinlikle CT 137 “outdoor” ile kapatılmamalıdır.
25 kg CT 137 “outdoor” Kaplama Harcı, 5,5 lt temiz
suyun içine, yavaş yavaş dökülür ve uygun karıştırıcı
yardımıyla topaklar çözülüp homojen bir kıvam elde

255

edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve daha sonra tekrar karıştırılır. Paslı
kova ve paslı el aletleri kesinlikle ürün hazırlığında
kullanılmamalıdır.
Elde edilen karışım, uzun ve düz çelik mala yardımı ile
dolgu kalınlığı kadar kalınlıkta yüzeye aşağıdan yukarı
yönde sürülür. Sıva harcı yaşken düz plastik mala yardımı ile grenli taş dokusunda desenler oluşacak şekilde
dairesel hareketlerle düzeltilir. Uygulama esnasında
yüzeye kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
su karışım oranında hazırlanan ürünler ile kaplanmalıdır. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise
uygulanmış sıva, kenarı boyunca maskeleme bandı ile
kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı sökülmelidir.
Bu sebeple uygulamalar dikey yönde ilerleyerek yapılmalıdır.
Sıvanın kuruması 23 °C ve %50 bağıl nemde yaklaşık
24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Sistemin devamı olarak, uygulamadan 5 gün sonra
yüzey uygun olan Ceresit Dış Cephe Boyaları ile 2 kat
olarak kaplanabilir.
Taze yapıştırıcı kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek
alkali reaksiyon verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :		 Elyaf takviyesi, sentetik katkılar,
		 iri mineral dolgular ve özel
		 çimento içeren harç
Yoğunluk : 		 Yaklaşık 1,5 kg/lt
Karışım oranı : 		 5,5 lt su / 25 kg toz
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 1 saat
Yapışma mukavemeti : 		 > 0,5 MPa (beton yüzey)
Su emiciliği : 		 W2
Buhar geçirgenlik
katsayısı : 		 µ: <54
VOC değeri :		 <10 g/lt

SARFİYAT
yaklaşık 2 – 2,75 kg/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve kaplama desenine göre)

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.
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CT 325 TT160

Isı Yalıtım Sistemleri İçin Cam Elyaf
Donatı Filesi
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yüksek alkali dayanımlı
▶▶ Kaymaz
▶▶ Yırtılmaz
▶▶ Kolay uygulama
▶▶ ETA onaylı

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri uygulamalarında darbe
ve çatlamalara yüksek dayanımlı sıva katı oluşturmak
için kullanılan alkali dayanımlı 160 gr/m2 ağırlıkta
cam elyaf donatı filesidir. ETA onayıyla üstün kalitesi
belgelenmiştir.

UYGULAMA ALANLARI
Isı yalıtım sistemlerinde donatılı sıva katı oluşturmak
için kullanılır. Yüksek mekanik yüke maruz kalabilecek
ve darbe dayanımın kritik olduğu cephe ve su basman
seviyesi uygulamalarında 2 kat CT 325 veya 330 gr/m2
ağırlıkta panzer file kullanılmalıdır.
Ceresit CT 325, tabakaların birbiriyle uyum içinde
çalışmasını sağlarken esnek yapısıyla yapısal stresleri
güvenle karşılar. Bu şekilde, cephe kaplamaları ve
boya katlarını dengesiz uygulama yüzeyinden kaynaklanabilecek çatlakların oluşumundan korur.
Malzeme ve dokuma yapısıyla çok kolay ve hızlı uygulama sağlar.

SARFİYAT
yaklaşık 1,1 m/m2

AMBALAJ
1,1 m genişlikte 50 m uzunluğunda rulo

DEPOLAMA

UYGULAMA
Sıva harcı yaşken üzerine donatı filesi yerleştirilir.
Donatı filesi yukarıdan aşağıya ve birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilecek şekilde uygulanmalıdır. Bindirme, derz bölgelerinde oluşabilecek çatlak
riskini engeller. İkinci kat sıva uygulamasında donatı
filesi görülmeyecek şekilde uygulanmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde yüzey hazırlığı ve
uygulamanın devamı gibi detaylar için sistem bileşeni
diğer ürünlerin teknik bilgi föylerini inceleyebilirsiniz.
ETAG 004 ve EN 13 499 ile EN 13 500 standartları
referans alınabilir.

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli
depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun
süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ
Basınç olmayan, sıcaklığın -10°C ile 50°C olduğu kuru
bir ortamda, dik olarak saklanmalıdır.

DİKKAT

Kimyasal yapı : 		 Cam elyaf tekstil
Çözgü : 		 100 mm’de 24x2
Örgü : 		 100 mm’de 22

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske
kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri
malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

Rulo genişliği : 		 110 cm
Rulo uzunluğu : 		 50 m
Dokuma : 		 kare file yapısının hareketini
		 engelleyecek bez dokuma
Renk : 		 koyu yeşil, Ceresit logo baskılı
Ağırlık : 		 160 gr/m2
File yapısı : 		 4,0 mm x 4,0 mm kare
Çekme mukavemeti : 		
		
		
		
		

Çözgü 2075 N/5cm – Örgü
2180 N/5cm (standart koşullar)
Çözgü 1195 N/5cm – Örgü
1220 N/5cm (%5 NaOH 		
çözeltisinde, 28 gün sonra)

Uzama : 		 <%3,3 (boyuna)
		 <%2,7 (enine)
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CT 16

Aderans Artırıcı Brüt Beton ve Sıva
Astarı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Sıvaların ve cephe kaplamalarının daha kolay
uygulanmasını sağlayan su bazlı formül
▶▶ Sıva ve cephe kaplamaları için aderans artırıcı
▶▶ Su geçirimsiz ve neme dayanıklı
▶▶ Yüksek örtücü
▶▶ Fırça veya rulo ile hızlı ve kolay uygulama
▶▶ Kullanıma hazır

TANIMI
Polimer modifiyeli, sentetik reçine esaslı, kullanıma
hazır, su itici özellikte, dolgulu, aderans artırıcı, brüt
beton ve sıva astarı.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 16, Ceresit Ceretherm sistemlerinde katlar
arasında, cephe kaplamaları ve boya uygulamalarından önce yüzey hazırlığında, duvar ve tavanlarda
geleneksel çimento ve alçı sıva uygulamalarında
yüzeye aderansı ve çalışılabilirliği artırmak amacıyla
her türlü mineral esaslı beton, brüt beton, gaz beton,
alçı ve boyalı yüzeyin astarlanması için kullanılır.
CT 16 ile astarlandığında yüzeyin su emiciliği önemli
oranda azalır ve üzerine uygulanan sıva veya kaplamaların hızlı su kaybederek aşırı hızlı ve dengesiz
kurumasını engeller. CT 16’nın bünyesindeki agregalar
pürüzlü ve çizilmeye karşı dayanıklı bir film tabakası
oluşturur. Pürüzlülük ile yapışma yüzey alanı genişlediğinden sıva, kaplama ve boyalar için ideal yapışma
performans sağlanır. Yüksek örtücülüğü sayesinde
yüzeyde homojen bir yapı oluşturur ve üzerine uygulanan kaplama ve boyalarda renklenme riskini ortadan
kaldırır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit
tamir harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Düzeltme ve tamir uygulamaları astar uygulamasından

en az 24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Astarın
yapışma performansının azalmaması için yüzey
temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Ceresit CT 16 uygulanmadan önce spatula yardımı ile
karıştırılmalıdır. Paslı kova ve paslı el aletleri kesinlikle
ürün hazırlığında kullanılmamalıdır.
CT 16 kullanıma hazırdır, su ile seyreltilmeden direk
kullanılmalıdır. Yüzeylere fırça veya rulo yardımıyla
tek kat uygulanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak
kuruma 3 saat içinde gerçekleşir. Taze ürün kalıntıları
ve el aletleri su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş ürün
solvent veya boya sökücü ile çıkarılabilir.
Aşırı sıcak ve nemli, yağışlı veya don tehlikesi olan
hava koşullarında uygulama yapılmamalıdır.
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SARFİYAT
0,2 – 0,5 kg/m (uygulama yüzeyi su emiciliği ve düzgünlüğüne göre)
2

AMBALAJ
15 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

Kimyasal yapı :

Mineral dolgulular içeren sentetik
reçine esaslı sulu dispersiyon

Yoğunluk :

Yaklaşık 1,5 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Kuruma süresi :

3 saat

Su emme katsayısı :

w < 0,5 kg/ m2 √ h

Su buharı direnci :

yaklaşık 120

VOC değeri :

10 g/lt

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; kabı veya
etiketi gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı,
güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik
bilgi formundan incelenebilir.
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CT 60

Kalın Dolgulu Akrilik Esaslı Dekoratif
Cephe Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için dış darbe ve çatlamalara
karşı koruma sağlayan renkli cephe kaplaması
▶▶ Su iticilik ve elastikiyet
▶▶ Buhar geçirgenlik
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençli
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Yüksek renk stabilitesi
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri ve beton, çimento ve
alçı gibi mineral esaslı yüzeylere kalın sıva uygulamaları için tane dokulu “taş” deseni veren ve mekanik
dayanımı artırma amaçlı özel olarak formüle edilmiş,
renklendirilebilir, akrilik esaslı dekoratif cephe kaplamasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe
karşı dirençlidir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 60, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalıtım
levhası kullanılan sistemler) için cephe kaplama seçeneğidir. Isı yalıtım levhalarının yüzeyinde donatılı sıva
katı uygulandıktan ve Ceresit CT 16 ile astarlandıktan
sonra dekoratif cephe kaplaması olarak kullanılır.
Dekoratif kaplama olarak iç ve dış mekânlarda; beton,
çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
uygulanabilir.
Üstün malzeme yapısı sayesinde CT 60, darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal çatlakların oluşumuna
karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle dış cephe ısı
yalıtım sistemlerinde, bu teknik parametreler değişen
ısıya ve neme maruz koşullarda veya bir cepheye bir
topun çarpması gibi mekanik darbe durumlarında çok
önemlidir.
Ceresit CT 60, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tüm renk seçeneklerine göre renklendirilebilir. Çok
koyu renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari
detaylar gibi küçük alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları astar uygulamasından en az
24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Kaplamanın
yapışma performansının azalmaması için yüzey temiz
ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa boya, kireç, elastik
ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli, yağ, kir, bitüm vb.
katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve iyice kuruması
beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar olmamalıdır.
Yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile astarlanmalı ve tam kuruma sağlandıktan sonra uygulamaya
başlanmalıdır. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile
yapılan donatılı sıva katı uygulamalarında 3 günlük
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kuruma süresi beklenmelidir. Çimento ve alçı esaslı
yüzeyler minimum 28 günlük, beton 3 aylık ve yüzeyler <4% neme sahip olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekânlarda nemin <%1 olması
koşuluyla ve CT 16 ile astarlandıktan sonra mümkündür. İç mekânlarda sağlam boyalı yüzeyler CT 16 ile
astarlandıktan sonra kaplanabilir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 60 ile kapatılmamalıdır.
Uygulama yüzeyinden gelen nem kaplamanın bozulmasına yol açar; bu sebeple yüzeyin alt yapısında
kalıcı nem birikmemesi için iç mekânda gerekli yalıtım
ve havalandırma sağlanmalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse çok az miktarda temiz su ilave edilip karıştırılarak ürünün kıvamı ayarlanabilir. CT 60 uygulanmadan önce spatula yardımı ile dikkatlice karıştırılmalıdır.
Paslı kova ve paslı el aletleri kesinlikle ürün hazırlığında
kullanılmamalıdır.
Ürün, uzun ve düz çelik mala yardımı ile dolgu kalınlığı
kadar kalınlıkta yüzeye aşağıdan yukarı yönde sürülür.
Kaplama henüz yaşken düz plastik mala yardımı ile
grenli taş dokusunda desenler oluşacak şekilde dairesel
hareketlerle düzeltilir. Uygulama esnasında yüzeye
kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamdaki ürünler ile kaplanmalıdır. Uygulamaya ara
verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmış sıva,
kenarı boyunca maskeleme bandı ile kapatılmalıdır.
Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı sökülmelidir. Bu sebeple
uygulamalar dikey yönde ilerleyerek yapılmalıdır.
Kaplamanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde yaklaşık 24 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp
kısalabilir).
Kaplamadaki tadilatlar, uygulamadan 5 gün sonra
Ceresit CT 42 / CT 44 / CT 48 / CT 49 dış cephe
boyaları ile yapılabilir.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar
ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Kaplamanın içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayı, aynı
uygulama yüzeyinin aynı üretim seri no taşıyan ambalajdaki ürünlerle kaplanması tavsiye edilir.
Taze kaplama kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFİYAT
2,5 kg/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve kaplama desenine göre)

AMBALAJ
25 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak kovalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 18 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı
gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik
ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik reçine içeren sulu 		
dispersiyon

Yoğunluk :

1,6 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

15 dakika

Darbe Dayanım :

sınıf II

VOC değeri :

<10 g/lt
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CT 174

Kalın Dolgulu Silikat-Silikon Esaslı
Dekoratif Cephe Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için dış darbe ve çatlamalara
karşı koruma sağlayan renkli cephe kaplaması
▶▶ Kendi kendini temizleme özelliği (kire karşı yüksek
dayanım)
▶▶ Elastikiyet ve darbe dayanımı
▶▶ Düşük su emicilik ve yüksek buhar geçirgenlik
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençli
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Yüksek renk stabilitesi
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri ve beton, çimento ve
alçı gibi mineral esaslı yüzeylere kalın sıva uygulamaları için tane dokulu “taş” deseni veren ve mekanik
dayanımı artırma amaçlı özel olarak formüle edilmiş,
renklendirilebilir, silikat - silikon esaslı dekoratif cephe
kaplamasıdır. Silikat ve silikon kaplamaların iyi özelliklerini bir arada formüle edilmiştir. Biyolojik kirlenmeye,
mantar, yosun ve küfe karşı dirençlidir.

renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari detaylar
gibi küçük alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 174, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler) için cephe
kaplama seçeneğidir. Isı yalıtım levhalarının yüzeyinde
donatılı sıva katı uygulandıktan ve Ceresit CT 16 ile
astarlandıktan sonra dekoratif cephe kaplaması olarak
kullanılır. Dekoratif kaplama olarak iç ve dış mekânlarda; beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Özellikle yüksek buhar geçirgenliği gereken kaplama
alanları için uygundur. Üstün malzeme yapısı sayesinde
CT 174 darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal
çatlakların oluşumuna karşı son derece dayanıklıdır.
Özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, bu teknik
parametreler değişen ısıya ve neme maruz koşullarda
veya bir cepheye bir topun çarpması gibi mekanik
darbe durumlarında çok önemlidir.
CT 174, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tüm
renk seçeneklerine göre renklendirilebilir. Çok koyu

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları astar uygulamasından en az
24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Kaplamanın
yapışma performansının azalmaması için yüzey temiz
ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa boya, kireç, elastik
ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ, kir, bitüm vb.
katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve iyice kuruması
beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar olmamalıdır.
Yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile astarlanmalı ve tam kuruma sağlandıktan sonra uygulamaya
başlanmalıdır. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile yapı-
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lan donatılı sıva katı uygulamalarında 3 günlük kuruma
süresi beklenmelidir. Çimento ve alçı esaslı yüzeyler
minimum 28 günlük, beton 3 aylık ve yüzeyler <4%
neme sahip olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere uygulama,
sadece iç mekânlarda nemin <%1 olması koşuluyla ve
Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra mümkündür. İç
mekânlarda sağlam boyalı yüzeyler Ceresit CT 16 ile
astarlandıktan sonra kaplanabilir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephelerde
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 174 ile kapatılmamalıdır.
Isı yalıtım uygulamalarında kaplama uygulamasına
geçmeden önce 3 gün beklenmelidir.
Uygulama yüzeyinden gelen nem kaplamanın bozulmasına yol açar; bu sebeple yüzeyin alt yapısında
kalıcı nem birikmemesi için iç mekânda gerekli yalıtım
ve havalandırma sağlanmalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. CT 174 uygulanmadan önce
spatula yardımı ile dikkatlice karıştırılmalıdır. Uygulama
şartlarına göre gerekirse çok az miktarda temiz su ilave
edilip karıştırılarak ürünün kıvamı ayarlanabilir. Paslı
kova ve paslı el aletleri kesinlikle ürün hazırlığında
kullanılmamalıdır.
Ürün, uzun ve düz çelik mala yardımı ile dolgu kalınlığı
kadar kalınlıkta yüzeye aşağıdan yukarı yönde sürülür.
Kaplama henüz yaşken düz plastik mala yardımı ile
grenli taş dokusunda desenler oluşacak şekilde dairesel
hareketlerle düzeltilir. Uygulama esnasında yüzeye
kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmış
sıva, kenarı boyunca maskeleme bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı sökülmelidir. Bu sebeple
uygulamalar dikey yönde ilerleyerek yapılmalıdır.
Kaplamanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde
yaklaşık 24 - 48 saattir (hava şartlarına göre bu süre
uzayıp kısalabilir).
Kaplamadaki tadilatlar, uygulamadan 5 gün sonra
Ceresit CT 48 ve CT 49 silikonlu dış cephe boyaları ile
yapılabilir.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar
ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Kaplamanın içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayı, aynı
uygulama yüzeyinin aynı üretim seri no taşıyan ambalajdaki ürünlerle kaplanması tavsiye edilir.
Taze kaplama kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFİYAT
2,5 kg/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve kaplama desenine göre)

AMBALAJ
25 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak kovalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora
başvurun; ambalajı gösterin. Kendi kendini temizleme
özelliği, uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik reçine içeren sulu 		
dispersiyon

Yoğunluk :

1,8 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

15 dakika

Yağmur dayanımı :

24 saat sonra

Darbe Dayanımı :

sınıf II

VOC değeri :

<10 g/lt

264

CT 74

Kalın Dolgulu Silikon Esaslı Dekoratif
Cephe Kaplaması
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için dış darbe ve çatlamalara
karşı koruma sağlayan renkli cephe kaplaması
▶▶ Kendi kendini temizleme özelliği (Kire ve kirlenmeye
yüksek dayanım)
▶▶ Yüksek elastikiyet ve darbe dayanımı
▶▶ Çok düşük su emicilik ve yüksek buhar geçirgenlik
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı dirençli
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Yüksek renk stabilitesi
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri ve beton, çimento ve
alçı gibi mineral esaslı yüzeylere kalın sıva uygulamaları için tane dokulu “taş” deseni veren ve mekanik
dayanımı artırma amaçlı özel olarak formüle edilmiş,
renklendirilebilir, silikon esaslı dekoratif cephe kaplamasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe
karşı dirençlidir.

UYGULAMA

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 74, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler) için cephe
kaplama seçeneğidir. Isı yalıtım levhalarının yüzeyinde
donatılı sıva katı uygulandıktan ve Ceresit CT 16 ile
astarlandıktan sonra dekoratif cephe kaplaması olarak
kullanılır. Dekoratif kaplama olarak iç ve dış mekânlarda; beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Özellikle yüksek buhar geçirgenliği gereken kaplama
alanları için uygundur. Üstün malzeme yapısı sayesinde
CT 74 darbe hasarlarına, bozulmaya, çatlak ve kılcal
çatlakların oluşumuna karşı son derece dayanıklıdır.
Özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, bu teknik
parametreler değişen ısıya ve neme maruz koşullarda
veya bir cepheye bir topun çarpması gibi mekanik
darbe durumlarında çok önemlidir.
CT 74, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tüm
renk seçeneklerine göre renklendirilebilir. Çok koyu
renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari detaylar
gibi küçük alanlarda tavsiye edilir.

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit tamir
harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir. Düzeltme
ve tamir uygulamaları astar uygulamasından en az
24 saat önce tamamlanmış olmalıdır. Kaplamanın
yapışma performansının azalmaması için yüzey temiz
ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa boya, kireç, elastik
ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ, kir, bitüm vb.
katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve iyice kuruması
beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar olmamalıdır.
Yüzeyler uygulamadan önce Ceresit CT 16 ile astarlanmalı ve tam kuruma sağlandıktan sonra uygulamaya
başlanmalıdır. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile yapılan donatılı sıva katı uygulamalarında 3 günlük kuruma
süresi beklenmelidir. Çimento ve alçı esaslı yüzeyler
minimum 3 günlük, beton 3 aylık ve yüzeyler <4% neme
sahip olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere uygulama, sadece
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iç mekânlarda nemin <%1 olması koşuluyla ve CT 16 ile
astarlandıktan sonra mümkündür. İç mekânlarda sağlam
boyalı yüzeyler CT 16 ile astarlandıktan sonra kaplanabilir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle CT 74 ile kapatılmamalıdır.
Isı yalıtım uygulamalarında kaplama uygulamasına
geçmeden önce 3 gün beklenmelidir.
Uygulama yüzeyinden gelen nem kaplamanın bozulmasına yol açar; bu sebeple yüzeyin alt yapısında
kalıcı nem birikmemesi için iç mekânda gerekli yalıtım
ve havalandırma sağlanmalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse çok az miktarda temiz su ilave edilip karıştırılarak ürünün kıvamı ayarlanabilir. Ceresit CT 74
uygulanmadan önce spatula yardımı ile dikkatlice
karıştırılmalıdır. Paslı kova ve paslı el aletleri kesinlikle
ürün hazırlığında kullanılmamalıdır.
Ürün, uzun ve düz çelik mala yardımı ile dolgu kalınlığı
kadar kalınlıkta yüzeye aşağıdan yukarı yönde sürülür.
Kaplama henüz yaşken düz plastik mala yardımı ile
grenli taş dokusunda desenler oluşacak şekilde dairesel
hareketlerle düzeltilir. Uygulama esnasında yüzeye
kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmış
sıva, kenarı boyunca maskeleme bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı sökülmelidir. Bu sebeple
uygulamalar dikey yönde ilerleyerek yapılmalıdır.
Kaplamanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde
yaklaşık 24 - 48 saattir (hava şartlarına göre bu süre
uzayıp kısalabilir).
Kaplamadaki tadilatlar, uygulamadan 5 gün sonra
Ceresit CT 48 ve CT 49 silikonlu dış cephe boyaları ile
yapılabilir.
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, yağışlı veya don tehlikesi olan hava koşullarında
uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr ve yağmur
var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır. Güçlü
rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında bina
köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar
ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Kaplamanın içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayı, aynı
uygulama yüzeyinin aynı üretim seri no taşıyan ambalajdaki ürünlerle kaplanması tavsiye edilir.
Taze kaplama kalıntıları su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFİYAT
2,1 – 2,5 kg/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve
kaplama desenine göre)

AMBALAJ
25 kg plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
kovalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda, 7 kovadan fazla
üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
ambalajı gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı,
güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi
formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik reçine içeren sulu 		
dispersiyon

Yoğunluk :

1,6 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

15 dakika

Darbe Dayanımı :

sınıf II

VOC değeri :

<10 g/lt
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CT 42

İç ve Dış Cepheler İçin Akrilik Boya
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için renkli boya
▶▶ Düşük su emicilik
▶▶ Darbe dayanımı
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençli
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri, iç ve dış cephelerde
beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeylerde
dekoratif ve koruma amaçlı kullanılan, özel olarak
formüle edilmiş, akrilik esaslı dekoratif cephe boyasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençlidir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 42, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalıtım
levhası kullanılan sistemler) için cephe boyası seçeneğidir. Ceresit CT 60, CT 137 “outdoor” ve CT 137
“painting” cephe kaplamaları üzerine uygulanabilir.
Dekoratif boya olarak iç ve dış mekânlarda; beton,
çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
uygulanabilir.
Ceresit CT 42 boyalı yüzeyler düşük basınçlı su ile
yıkanabilir. Ceresit CT 42, Ceresit Colours of Nature®
renk paletinin tüm renk seçeneklerine göre renklendirilebilir. Güneş ışığına direk maruz kalan cephede
tehlikeli yüzey gerilmeleri oluşur. Bu sebeple, çok koyu
renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari detaylar
gibi küçük alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit
tamir harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanın yapışma performansının azalmaması için
yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa boya,
kireç, elastik ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ,

kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Çimento ve alçı esaslı yüzeyler minimum 14 günlük,
beton 28 günlük olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekânlarda nemin < %1 olması
koşuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra
mümkündür. Yüzeye güçlü yapışmış sağlam boyalı
yüzeyler direk boyanabilir. Isı yalıtım uygulamalarında
kaplama uygulamasına geçmeden önce mineral
kaplamalarda 7 gün ve akrilik cephe kaplamalarında
3 gün kuruma süresi beklenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle
CT 42 ile kapatılmamalıdır.
Uygulama yüzeyinden gelen nem, kaplamanın
bozulmasına yol açar; bu sebeple yüzeyin alt yapısında
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kalıcı nem birikmemesi için iç mekânda gerekli yalıtım
ve havalandırma sağlanmalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse %10’u aşmayacak miktarda temiz su
ilave edilip dikkatlice karıştırılarak ürünün kıvamı
ayarlanabilir. CT 42 uygulanmadan önce düşük
devirli elektrikli karıştırıcı yardımıyla 2 dakika süreyle
dikkatlice karıştırılmalıdır. Genellikle 2 kat uygulama
yeterli olmaktadır. Katlar arasında 4 – 6 saat kuruma
süresi beklenmelidir. CT 42 fırça veya rulo yardımıyla
uygulanabilir. Boya yüzeye eşit olarak yayılmalıdır.
Paslı kova ve paslı el aletleri kesinlikle ürün hazırlığında
kullanılmamalıdır. Uygulama esnasında yüzeye kesinlikle
su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Boyanın
içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayı, aynı uygulama yüzeyinin
aynı üretim seri numarası taşıyan ambalajdaki ürünlerle
boyanması tavsiye edilir. Farklı üretim seri numarası
olan ambalajlar homojen karıştırılarak kullanılmalıdır.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmış boya, kenarı boyunca maskeleme
bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı
sökülmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey yönde
ilerleyerek yapılmalıdır.
Uygulamadan önce kapı, pencere gibi boyanmayacak
yapı elemanları ve bitkiler korunmalıdır.
Boyanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde yaklaşık
12 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp
kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 12 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, güneşli, yağışlı veya don tehlikesi olan hava
koşullarında uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr
ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır.
Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında
bina köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar ile
kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında
koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Taze boya kalıntıları ve el aletleri boya yaşken su
ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları
cam, seramik, ahşap, metal ve taş yüzeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

rılmamalı, kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak kovalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı
gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik
ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı : 		 pigment ve mineral dolgular
		 içeren akrilik reçine dispersiyonu
Yoğunluk : 		 1,4 kg/lt
Uygulama sıcaklığı : 		 +5 °C - +25 °C
Uygulama süresi : 		 15 dakika
Yağmur dayanımı : 		 12 saat sonra
Aşınma dayanımı
(PN-C-81913) : 		 > 15.000 çevrim (tek katta)
Su buharı aktarım hızı
(EN 1062-1) : 		 Sd < 0,25 m
Su aktarım hızı
(EN 1062-1) : 		 sınıf W2
Parlaklık
(EN 1062-1) :		 sınıf G3
Tane büyüklüğü
(EN 1062-1) : 		 sınıf S1
Kabarma derecesi
(EN 1062-1) : 		 yok
Çatlak derecesi

SARFİYAT
0,25 - 0,30 lt/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve
kaplama desenine göre değişebilir)

(EN 1062-1) : 		 sınıf 0, yok
Dökülme derecesi : 		 sınıf 0, yok
pH : 		 yaklaşık 9

AMBALAJ

VOC Değeri : 		 28 g/lt

15 lt plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıka268

CT 44

İç ve Dış Cepheler İçin Akrilik Boya
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için renkli boya
▶▶ Betondaki karbonizasyon etkisini azaltır
▶▶ Çatlak köprüleme
▶▶ Düşük su emicilik ve yüksek elastikiyet
▶▶ Darbe dayanımı
▶▶ Dış hava koşullarına dayanıklı
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençli
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri, iç ve dış cephelerde
beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeylerde
dekoratif ve koruma amaçlı kullanılan, özel olarak
formüle edilmiş, akrilik esaslı dekoratif cephe boyasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençlidir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 44, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalıtım
levhası kullanılan sistemler) için cephe boyası seçeneğidir. Ceresit CT 60, CT 137 “outdoor” ve CT 137
“painting” cephe kaplamaları üzerine uygulanabilir.
Dekoratif boya olarak iç ve dış mekânlarda; beton,
çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeyler üzerine
uygulanabilir.
CO2 difüzyonunu yüksek derecede engelleyen kaplama
yapısı sayesinde beton kürlenmesindeki karbonizasyon
sürecini yavaşlatır.
CT 44 boyalı yüzeyler düşük basınçlı su ile yıkanabilir.
Ceresit CT 44, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tüm renk seçeneklerine göre renklendirilebilir.
Güneş ışığına direk maruz kalan cephede tehlikeli
yüzey gerilmeleri oluşur. Bu sebeple, çok koyu renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari detaylar gibi
küçük alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit

tamir harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanın yapışma performansının azalmaması için
yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa kireç,
elastik ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Çimento ve alçı esaslı yüzeyler minimum 14 günlük,
beton 28 günlük olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekânlarda nemin < %1 olması
koşuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra
mümkündür. Yüzeye güçlü yapışmış sağlam boyalı
yüzeyler Ceresit CT 9 ile astarlandıktan sonra direk
boyanabilir. Isı yalıtım uygulamalarında kaplama
uygulamasına geçmeden önce mineral kaplamalarda
7 gün ve akrilik cephe kaplamalarında 3 gün kuruma
süresi beklenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun profil
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veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle
CT 44 ile kapatılmamalıdır.
Uygulama yüzeyinden gelen nem kaplamanın
bozulmasına yol açar; bu sebeple yüzeyin alt yapısında
kalıcı nem birikmemesi için iç mekânda gerekli yalıtım
ve havalandırma sağlanmalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse %10’u aşmayacak miktarda temiz su
ilave edilip dikkatlice karıştırılarak ürünün kıvamı
ayarlanabilir. CT 44 uygulanmadan önce düşük
devirli elektrikli karıştırıcı yardımıyla 2 dakika süreyle
dikkatlice karıştırılmalıdır. Genellikle 2 kat uygulama
yeterli olmaktadır. Katlar arasında 4 – 6 saat kuruma
süresi beklenmelidir. CT 44 boya, rulo veya havasız
püskürtme makinesi (517’lik meme, 200-220 bar
basınç) yardımıyla uygulanabilir. Boya yüzeye eşit
olarak yayılmalıdır. Paslı kova ve paslı el aletleri
kesinlikle ürün hazırlığında kullanılmamalıdır. Uygulama
esnasında yüzeye kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Boyanın
içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayı, aynı uygulama yüzeyinin
aynı üretim seri numarası taşıyan ambalajdaki ürünlerle
boyanması tavsiye edilir. Farklı üretim seri numarası
olan ambalajlar homojen karıştırılarak kullanılmalıdır.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmış boya, kenarı boyunca maskeleme
bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı
sökülmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey yönde
ilerleyerek yapılmalıdır.
Uygulamadan önce kapı, pencere gibi boyanmayacak
yapı elemanları ve bitkiler korunmalıdır.
Boyanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde yaklaşık
12 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp
kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 12 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, güneşli, yağışlı veya don tehlikesi olan hava
koşullarında uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr
ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır.
Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında
bina köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar ile
kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında
koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Taze boya kalıntıları ve el aletleri boya yaşken su
ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları
cam, seramik, ahşap, metal ve taş yüzeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFİYAT
0,25 - 0,30 lt/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve
kaplama desenine göre değişebilir)

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak kovalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı
gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik
ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :		 pigment ve mineral dolgular
		 içeren akrilik reçine dispersiyonu
Yoğunluk : 		 1,4 kg/lt
Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi : 		 15 dakika
Yağmur dayanımı : 		 12 saat sonra
Aşınma dayanımı
(PN-C-81913) :		

> 15.000 çevrim (tek katta)

Su aktarım hızı
(EN 1062-1) : 		 sınıf W3
CO2 geçirgenliği

(EN 1062-1) : 		 sınıf C1
Parlaklık (EN 1062-1) : 		 sınıf G3
Tane büyüklüğü
(EN 1062-1) : 		 sınıf S1
Kabarma derecesi
(EN 1062-1) : 		 yok
Çatlak derecesi
(EN 1062-1) : 		 sınıf 0, yok
Dökülme derecesi : 		 sınıf 0, yok
pH : 		 yaklaşık 9

AMBALAJ

VOC değeri : 		 <10 g/lt

15 lt plastik kova
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CT 48

İç Ve Dış Cepheler İçin Su İtici ve
Nefes Alan Silikonlu Boya
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için renkli boya
▶▶ Buhar geçirgenlik (nefes alır)
▶▶ Kire ve kirlenmeye dayanıklı
▶▶ Düşük su emicilik ve yüksek elastikiyet
▶▶ Dış hava koşullarına ve UV’ye dayanıklı
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençli
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri, iç ve dış cephelerde
beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeylerde
dekoratif ve koruma amaçlı kullanılan, özel olarak
formüle edilmiş, silikon esaslı dekoratif cephe boyasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
dirençlidir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 48, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler) için cephe
boyası seçeneğidir. Ceresit CT 60, CT 74, CT 174,
CT 137 “outdoor” ve CT 137 “painting” cephe kaplamaları üzerine uygulanabilir. Dekoratif boya olarak iç
ve dış mekânlarda; beton, çimento ve alçı gibi mineral
esaslı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Gelişmiş kaplama yapısı sayesinde altyapıdaki nemin
çok hızlı buharlaşmasına imkân verirken, neme karşı
etkili bir koruma bariyeri oluşturur. CT 48 formülasyonunda kullanılan bağlayıcı, sağladığı su iticilik özelliği
ile yüzeye temas eden su damlalarında inci tanesi etkisi
oluşur. CT 48’in özellikle tarihi yapılarda, restorasyonda, estetik kalitesi yüksek yüzeylerde ve çok uzun
süre kaplama dayanıklılığı istenen uygulamalarda
kullanılması önerilir.
CT 48 boyalı yüzeyler düşük basınçlı su ile yıkanabilir.
CT 48, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tüm
renk seçeneklerine göre renklendirilebilir. Güneş ışığına
direk maruz kalan cephede tehlikeli yüzey gerilmeleri
oluşur. Bu sebeple, çok koyu renklendirilmiş kaplama
uygulamaları mimari detaylar gibi küçük alanlarda
tavsiye edilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit
tamir harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanın yapışma performansının azalmaması için
yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa kireç,
elastik ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Çimento ve alçı esaslı yüzeyler minimum 14 günlük,
beton 28 günlük olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekânlarda nemin < %1 olması
koşuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra
mümkündür. Yüzeye güçlü yapışmış sağlam boyalı
yüzeyler Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra direk
boyanabilir. Isı yalıtım uygulamalarında kaplama
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uygulamasına geçmeden önce mineral kaplamalarda
7 gün, akrilik ve silikonlu cephe kaplamalarında 3 gün
kuruma süresi beklenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle
CT 48 ile kapatılmamalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse %5’i aşmayacak miktarda temiz su ilave edilip
dikkatlice karıştırılarak ürünün kıvamı ayarlanabilir.
CT 48 uygulanmadan önce düşük devirli karıştırıcı
yardımıyla 2 dakika boyunca dikkatlice karıştırılmalıdır.
Genellikle 2 kat uygulama yeterli olmaktadır. Katlar
arasında 12 – 24 saat kuruma süresi beklenmelidir. CT
48 boya, rulo veya havasız püskürtme makinesi (517’lik
meme, 200-220 bar basınç) yardımıyla uygulanabilir.
Boya yüzeye eşit olarak yayılmalıdır. Uygulama
şartlarına göre gerekirse %5’i aşmayacak miktarda
temiz su ilave edilip dikkatlice karıştırılarak ürünün
kıvamı ayarlanabilir. Paslı kova ve paslı el aletleri
kesinlikle ürün hazırlığında kullanılmamalıdır. Uygulama
esnasında yüzeye kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Boyanın
içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayı, aynı uygulama yüzeyinin
aynı üretim seri numarası taşıyan ambalajdaki ürünlerle
boyanması tavsiye edilir. Farklı üretim seri numarası
olan ambalajlar homojen karıştırılarak kullanılmalıdır.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmış boya, kenarı boyunca maskeleme
bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı
sökülmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey yönde
ilerleyerek yapılmalıdır.
Uygulamadan önce kapı, pencere gibi boyanmayacak
yapı elemanları ve bitkiler korunmalıdır.
Boyanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde yaklaşık
12 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp
kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 12 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, güneşli, yağışlı veya don tehlikesi olan hava
koşullarında uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr
ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır.
Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında
bina köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar ile
kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında
koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Taze boya kalıntıları ve el aletleri boya yaşken su
ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları
cam, seramik, ahşap, metal ve taş yüzeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFİYAT
0,25 - 0,30 lt/m (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve
kaplama desenine göre değişebilir)
2

AMBALAJ
15 lt plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
kovalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste
dizilerek depolama durumunda, 7 kovadan fazla üst üste
konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu
eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde
hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

pigment ve mineral dolgular içeren
modifiye akrilik ve silikon reçine
dispersiyonu

Yoğunluk :

1,45 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

15 dakika

Yağmur dayanımı :

3 saat sonra

Aşınma dayanımı
(PN-C-81913) :

> 5.000 çevrim (tek katta)

Su buharı aktarım hızı
(EN 1062-1) :

Sd < 0,1 m

Su aktarım hızı
(EN 1062-1) :

sınıf W2

Parlaklık
(EN 1062-1) :

sınıf G3

Tane büyüklüğü
(EN 1062-1) :

sınıf S1

Kabarma derecesi
(EN 1062-1) :

yok

Çatlak derecesi
(EN 1062-1) :

sınıf 0, yok

Dökülme derecesi :

sınıf 0, yok

pH :

yaklaşık 9

VOC değeri :

19 g/lt
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CT 49 SILIX XD

İç Ve Dış Cepheler İçin Yüksek Su İtici ve
Buhar Geçirgen Nano-Silikonlu Boya
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Isı yalıtım sistemleri için renkli boya
▶▶ Yüksek buhar geçirgenlik (nefes alır)
▶▶ Kendi kendini temizleme etkisi (kire ve kirlenmeye
dayanıklı)
▶▶ Silix XD® formülasyonu sayesinde dış hava koşullarına
ve UV’ye çok yüksek dayanıklılık
▶▶ Çok düşük su emicilik
▶▶ Çok yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme
▶▶ Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı
üstün direnç
▶▶ Ceresit Colours of Nature® tüm renk seçenekleri

TANIMI
Binalarda ısı yalıtım sistemleri, iç ve dış cephelerde
beton, çimento ve alçı gibi mineral esaslı yüzeylerde
dekoratif ve koruma amaçlı kullanılan, Silix XD® ile özel
olarak formüle edilmiş, modifiye silikon ve polisiloksan
reçine esaslı dekoratif cephe boyasıdır. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve küfe karşı üstün dirençlidir.

UYGULAMA ALANLARI
Ceresit CT 49 Silix XD®, Ceresit Ceretherm sistemleri
(EPS ve taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler) için
cephe boyası seçeneğidir. Ceresit CT 60, CT 74, CT
174, CT 137 “outdoor” ve CT 137 “painting” cephe
kaplamaları üzerine uygulanabilir. Dekoratif boya olarak iç ve dış mekânlarda; beton, çimento ve alçı gibi
mineral esaslı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
CT 49 Silix XD® formülasyonunda kullanılan bağlayıcıların sağladığı çok yüksek su iticilik özelliği ile yüzeye
temas eden su damlalarında inci tanesi etkisi oluşur,
kaplama bünyesine su ve kir penetrasyonu engellenir.
Bununla beraber kaplama çok yüksek buhar geçirgenliğe sahiptir. Gelişmiş kaplama yapısı sayesinde altyapıdaki nemin çok hızlı buharlaşmasına imkân verirken,
neme karşı etkili bir koruma bariyeri oluşturur.
CT 49 Silix XD®’in özellikle biyolojik ve olağan kirlenmeye karşı yüksek direnç gereken tarihi yapılarda,
restorasyonda, estetik kalitesi yüksek yüzeylerde ve çok
uzun süre kaplama dayanıklılığı istenen uygulamalar
için idealdir. Çatlak köprüleme özelliği ile mineral
esaslı cephe kaplamaları ve dış cephe ısı yalıtım sistem-

leri tadilatları için en uygun boya seçeneğidir.
CT 49 SILIX XD® boyalı yüzeyler düşük basınçlı su ile
yıkanabilir.
CT 49 Silix XD®, Ceresit Colours of Nature® renk
paletinin tüm renk seçeneklerine göre renklendirilebilir.
Güneş ışığına direk maruz kalan cephelerde tehlikeli
yüzey gerilmeleri oluşur. Bu sebeple, çok koyu renklendirilmiş kaplama uygulamaları mimari detaylar gibi
küçük alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeydeki
bozukluk veya boşluklar ile sağlam olmadığı düşünülen
eski yüzeyler (sıva vb.) kazınarak yüzey Ceresit
tamir harçları ile düzeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanın yapışma performansının azalmaması için
yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa kireç,
elastik ve yapıştırıcı kaplamalar sökülmeli; yağ, kir,
bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit
türü temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda
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yapılacak uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar
olmamalıdır.
Çimento ve alçı esaslı yüzeyler minimum 14 günlük,
beton 28 günlük olmalıdır. Alçı esaslı yüzeylere
uygulama, sadece iç mekânlarda nemin < %1 olması
koşuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra
mümkündür. Yüzeye güçlü yapışmış sağlam boyalı
yüzeyler Ceresit CT 16 ile astarlandıktan sonra direk
boyanabilir. Isı yalıtım uygulamalarında kaplama
uygulamasına geçmeden önce mineral kaplamalarda
7 gün, akrilik ve silikonlu cephe kaplamalarında 3 gün
kuruma süresi beklenmelidir.
Yüzey özellikleri, termal ve mekanik yükler sebebiyle
oluşabilecek gerilmeler dikkate alınarak dış cephede
gerekli genleşme derzleri bırakılmalı ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalıtılmalı, bu bölümler kesinlikle
CT 49 Silix XD® ile kapatılmamalıdır.
Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama şartlarına göre
gerekirse hacimce %5’i aşmayacak miktarda temiz su ilave
edilip dikkatlice karıştırılarak ürünün kıvamı ayarlanabilir.
CT 49 Silix XD® uygulanmadan önce düşük devirli
elektrikli karıştırıcı yardımıyla 2 dakika süreyle dikkatlice
karıştırılmalıdır. Genellikle 2 kat uygulama yeterli
olmaktadır. Katlar arasında hava durumuna göre 12
– 24 saat kuruma süresi beklenmelidir. CT 49 Silix XD®
boya, rulo veya havasız püskürtme makinesi (517’lik
meme, 200-220 bar basınç) yardımıyla uygulanabilir.
Boya yüzeye eşit olarak yayılmalıdır. Uygulama
esnasında yüzeye kesinlikle su serpilmemelidir.
Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanması önerilir. Aynı
uygulama yüzeyi mola verilmeden tek seferde ve aynı
kıvamda hazırlanmış ürünler ile kaplanmalıdır. Boyanın
içerdiği ve renk tonunda değişkenliğe sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayı, aynı uygulama yüzeyinin
aynı üretim seri numarası taşıyan ambalajdaki ürünlerle
boyanması tavsiye edilir. Farklı üretim seri numarası
olan ambalajlar homojen karıştırılarak kullanılmalıdır.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmış boya, kenarı boyunca maskeleme
bandı ile kapatılmalıdır. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandığında maskeleme bandı
sökülmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey yönde
ilerleyerek yapılmalıdır.
Uygulamadan önce kapı, pencere gibi boyanmayacak
yapı elemanları ve bitkiler korunmalıdır.
Boyanın kuruması 20 °C ve %60 bağıl nemde yaklaşık
12 saattir (hava şartlarına göre bu süre uzayıp
kısalabilir).
Dış cephe uygulamalarında, yüzey ilk 12 saat aşırı
güneş, rüzgâr, don ve yağmurdan korunmalıdır. Aşırı
sıcak, güneşli, yağışlı veya don tehlikesi olan hava
koşullarında uygulama yapılmamalıdır. Güçlü rüzgâr
ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalıdır.
Güçlü rüzgârda yapılan dış cephe uygulamalarında
bina köşelerine dikkat edilmelidir.
Ürün başka kaplama, pigment, reçine ve bağlayıcılar ile
kesinlikle karıştırılmamalıdır. İç mekân uygulamalarında
koku yok olana kadar ortam havalandırılmalıdır.
Taze boya kalıntıları ve el aletleri boya yaşken su
ile temizlenmelidir. Sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları
cam, seramik, ahşap, metal ve taş yüzeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFİYAT
0,25 - 0,30 lt/m2 (uygulama yüzeyi düzgünlüğüne ve
kaplama desenine göre değişebilir)

AMBALAJ
15 lt plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, kovalar delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak kovalar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede
kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı
gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik
ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı :

pigment ve mineral dolgular içeren
özel modifiye akrilik ve silikon
reçine dispersiyonu

Yoğunluk :

1,5 kg/lt

Uygulama sıcaklığı :

+5 °C - +25 °C

Uygulama süresi :

15 dakika

Yağmur dayanımı :

3 saat sonra

Aşınma dayanımı
(PN-C-81913) :

> 5.000 çevrim (tek katta)

Su buharı aktarım hızı
(EN 1062-1) :

Sd < 0,05 m

Su aktarım hızı
(EN 1062-1) :

sınıf W2

Parlaklık (EN 1062-1) : sınıf G3
Tane büyüklüğü,
(EN 1062-1) :

sınıf S1

Kabarma derecesi
(EN 1062-1) :

yok

Çatlak derecesi
(EN 1062-1) :

sınıf 0, yok

Dökülme derecesi :

sınıf 0, yok

pH :

yaklaşık 9

VOC değeri :

<10 g/lt
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Tamir Harçları ve
Harç Katkıları

CT 225

Yüzey Tamir ve Tesviye Harcı
(1 - 5 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ ‹ç ve d›ﬂ yüzeylerde tamir ve dolgu amaçl› kullan›l›r
▶▶ Yüksek aderans ve mukavemete sahiptir
▶▶ Suya ve dona dayan›kl›d›r
▶▶ Boya öncesi düzgün bir bitiﬂ sa€lar
▶▶ Beyaz ve gri renk seçene€ine sahiptir

TANIMI
Katk› ve elyaf içeren, 1-5 mm aras› kal›nl›kta uygulanabilen çimento esasl› yüzey tamir ve dolgu harc›d›r.

UYGULAMA ALANLARI
‹ç ve d›ﬂ mekanlarda boya öncesi yüzey bozukluklar›n›n
tamir edilmesi ve yüzeyin düzeltilmesi amac›yla kullan›l›r.

UYGULAMA
Uygulama yap›lacak yüzey temiz olmal› ve kal›p ya€›,
boya, toz, harç, vb. maddelerden ar›nd›r›lmal›d›r. Aderans› düﬂük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
Yüzeyler pürüzlü ve gözenekli olmal› ve uygulama öncesi
mutlaka nemlendirilmelidir. Brüt beton yüzeylerde Ceresit
CT 16 S›va Astar› kullan›larak astarlama yap›lmal›d›r.
25 kg Ceresit CT 225 malzeme, temiz suya düﬂük devirli
(400 devir/dakika) mikser ile sürekli kar›ﬂt›rma alt›nda
ilave edilir ve topaklar kaybolana kadar kar›ﬂt›r›l›r.
Haz›rlanan kar›ﬂ›m 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar kar›ﬂt›r›l›r ve çelik mala ile uygulan›r.
Yüzey bitirmesi, çelik mala veya sünger trifil ile tamamlanabilir. ‹stenilen düzgünlük ilk katta elde edilemezse
iki kat halinde uygulanabilir. Ancak bu durumda ilk kat
tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmal›d›r.
Boya veya kaplama yap›labilmesi için minimum 5 gün
beklenmelidir.

SARFİYAT

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

1 mm kal›nl›k için 1,6 kg/m2

RENK
Gri - Beyaz

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

Kuru birim a€›rl›€›

: 1,4 kg/lt

Kar›ﬂ›m oran›

: 25 kg Ceresit CT 225: 7,5-8 lt su

Olgunlaﬂma süresi

: 5 dk

Uygulama süresi

: Yaklaﬂ›k 20 dk

Uygulama s›cakl›€›

: +5 °C ile +30 °C aras›nda

Büzülme oran›

: < 2 mm

Bas›nç mukavemeti

: ≥ 15 N/mm2 (28 gün)

Yap›ﬂma mukavemeti : ≥ 1 N/mm2 (28 gün)
E€ilme mukavemeti
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: ≥ 3 N/mm2 (28 gün)

CT 20

Çimento Esaslı İnce Tamir Harcı
(2 - 20 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ H›zl› priz al›r
▶▶ Rötre yapmaz
▶▶ Su ve dona dayan›kl›d›r
▶▶ Elyaf katk›l›d›r
▶▶ 2 - 20 mm uygulama kal›nl›€› sa€lar

TANIMI
Çimento esasl›, elyaf katk›l› h›zl› kürleﬂen 2-20 mm aras›
kal›nl›klarda uygulanabilen özel ince tamir harc›.

UYGULAMA ALANLARI
Beton, çimento esasl› s›va, ﬂap ve mineral esasl› tüm
yüzeylerde oluﬂan 20 mm’e kadar çatlak ve oyuklar›n
tamirinde kullan›l›r. Yüksek mekanik yüklere maruz kalmayacak zeminlerdeki oyuklar›n kapat›lmas›nda; kenar,
köﬂe ve brüt beton yüzey tamirat›nda kullan›labilir. S›va
amaçl› geniﬂ alan uygulamalar› için uygun de€ildir.

UYGULAMA
Ceresit CT 20 temiz, kuru veya nemli, ay›r›c›
parçac›klardan ar›nd›r›lm›ﬂ tüm yüzeylere yap›ﬂ›r.
Yüzeyler pürüzlü ve gözenekli olmal› ve uygulama öncesi
mutlaka nemlendirilmelidir.
Homojen bir harç elde edilir. Perdah iﬂlemine CT 20
uyguland›ktan 35-40 dakika sonra baﬂlanabilir.

SARFİYAT
1,8 kg/m2 (1 mm kal›nl›k için)

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RENK
Gri

AMBALAJ
25 kg kraft torba

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

Bulk yo€unluk

: 1,53 gr/cm3

Kar›ﬂ›m oran›

: 4,5 lt su, 25 kg Ceresit CT 20

Uygulama süresi

: 35-40 dakika

Uygulama s›cakl›€›

: 5 °C ile 30 °C aras›nda

Büzüﬂme

: (28 gün) <2,2 mm/m

Boyanabilirlik

: 5 gün sonra

Ya€mur dayan›m›

: 24 saat sonunda

E€ilme mukavemeti

: (DIN 1164) >4,0 N/mm2 (28 gün)

Bas›nç mukavemeti

: (DIN 1164) >25,0 N/mm2 (28 gün)

Yap›ﬂma mukavemeti : ≥ 1 N/mm2 (28 gün)
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CD 22

Çimento Esaslı Kalın Tamir Harcı
(5 - 40 mm)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Elyaf katk›l›d›r
▶▶ H›zl› priz al›r
▶▶ Rötre yapmaz
▶▶ Su ve dona dayan›kl›d›r
▶▶ 5-40 mm uygulama kal›nl›€› sa€lar

TANIMI
Do€al mineral katk›lar ve elyaf içeren kaba beton tamir
harc›.

UYGULAMA ALANLARI
Beton ve betonarme yap› elemanlar›n›n tamirat›nda
kullan›l›r.

UYGULAMA
Ceresit CD 22 hareketli parçalardan ar›nd›r›lm›ﬂ, sa€lam,
taﬂ›y›c› ve temiz beton yüzeylere yap›ﬂ›r. Betonda
aderans›n art›r›lmas› amac›yla önceden nemlendirilmelidir. Aderans köprüsü olarak Ceresit CT 16 ile önceden
astarlanabilmektedir.
Ceresit CD 22 temiz ve berrak suya ilave edilip, 400
devir/dakika h›zda mikser yard›m›yla topaklar kaybolana dek kar›ﬂt›r›l›r. Malzemeye katk› ve ba€lay›c›
ilave edilmemelidir. Haz›rlanan harç, astarlanm›ﬂ yüzey
üzerine mala ile uygulan›r. Yüzey h›zl› kurumaya karﬂ›
korunmal›d›r. Kurumam›ﬂ harç kal›nt›lar› su ile, kuruyan
k›s›mlar mekanik yolla temizlenir. Uygulamadan 3 gün
sonra mineral esasl›, tam priz alma gerçekleﬂtikten sonra
ise sentetik reçine esasl› boyalar ile boyanabilir. Üzerine
alç› esasl› malzeme sürülmemelidir.

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

1,6 kg/m2 (1 mm kal›nl›k için)

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla
3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.

RENK

RAF ÖMRÜ

Gri

Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

SARFİYAT
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tozları
solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun;
kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi
bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

Bulk yo€unluk

: 1,49 gr/cm3

Kar›ﬂ›m oran›

: 3,25-3,5 lt su: 25 kg toz

Uygulama süresi

: > 45 dakika

Uygulama s›cakl›€›

: 5 °C ile 30 °C aras›nda

BüzüLme

: < 1,2 mm

Yap›ﬂma mukavemeti : > 2 N/mm2
Bas›nç mukavemeti : 2 gün ≥ 10 N/mm2
(DIN 1164)		 7 gün ≥ 35 N/mm2
		 28 gün > 50 N/mm2
E€ilme mukavemeti : 2 gün ≥ 5,0 N/mm2
(DIN 1164)		 7 gün ≥ 6,5 N/mm2
		 28 gün ≥ 10 N/mm2
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CD 22 FLOWABLE

Çimento Esaslı Akışkan Yapısal Tamir
Harcı 10 - 40 mm Kalınlık
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Elyaf takviyelidir
▶▶ Akışkandır, kolay uygulanır
▶▶ Rötre yapmaz
▶▶ Hızlı priz alır
▶▶ Yüksek basınç dayanımına sahiptir
▶▶ Betona ve donatıya yüksek yapışma sağlar
▶▶ Dona dayanıklıdır

TANIMI
Doğal mineral katkılar ve elyaf içeren yapısal tamir harcı.

UYGULAMA ALANLARI
Beton ve betonarme yapı elemanlarının yapısal onarımında, döşemelerde, deniz yapıları ve betonarme köprülerde, prefabrik beton yapı elemanlarının montajında
ve seramik kaplama öncesi yüzey hazırlığında kullanılır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlama : Ceresit CD 22 FLOWABLE, hareketli
parçalardan arındırılmış, çatlaksız, taşıyıcı, temiz ve kuru
tüm beton yüzeylere uygulanabilir. Uygulamadan önce
kuru yüzeyler hafifçe nemlendirilmeli, parlak yüzeyler ise
pürüzlendirmelidir.
Ceresit CD 22 FLOWABLE, 4 lt temiz ve berrak suya
ilave edilip, karıştırıcı yardımıyla (400 - 600 devir/
dakika) topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Karışım
1 dakika dinlendirildikten sonra hazırlanan harç, mala
yardımı ile yüzeye uygulanır ya da çelik bir çubuk ile
kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.
24 saatten önce uygulamanın üzerine çıkılmamalı ve
kalıplar sökülmemelidir. Derinliğin 40 mm’yi aştığı uygulamalarda demir donatı ile takviye yapılmalıdır. Kalıp
içerisinde yapılan uygulamalarda pas payı en az 1 cm
olmalıdır. Her defasında 30 dakika içinde tüketilecek
miktarda karışım hazırlanmalıdır. Yüzey hızlı kurumaya
karşı korunmalıdır. Kurumamış harç kalıntıları su ile,
kuruyan kısımlar mekanik yolla temizlenir. Uygulamadan
3 gün sonra mineral esaslı, tam priz alma gerçekleştikten
sonra ise sentetik reçine esaslı boyalar ile kaplanabilir.
Üzerine alçı esaslı malzeme sürülmemelidir.

SARFİYAT
1 cm harç kalınlığı için 21 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları
delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla üst üste
konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3
palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar,
ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken
uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; kabı veya
etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri
malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali reaksiyon
verir.

Çalışma süresi (23°C ve %50 bağıl nem) 30 dakika
İlk mukavemet

24 saat

Nihai mukavemet

28 gün

Basınç mukavemeti (1 gün)

≥ 25 N/mm2

Basınç mukavemeti (7 gün)

≥ 45 N/mm2

Basınç mukavemeti (28 gün)

≥ 55 N/mm2

Eğilme mukavemeti (1 gün sonra)

≥ 4 N/mm2

Eğilme mukavemeti (7 gün sonra)

≥ 5 N/mm2

Eğilme mukavemeti (28 gün sonra)

≥ 7 N/mm2

Yapışma mukavemeti (betona)

≥ 1,0 N/mm2

Sıcaklık dayanımı

-5 °C ile +70 °C

Karışım yoğunluğu

2,20 g/cm3

Uygulama sıcaklığı

+5 °C - +25 °C

Uygulama kalınlığı

10 - 40 mm
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CX 15

Çimento Esaslı Montaj Harcı
10 - 40 mm Kalınlık
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Elyaf takviyelidir
▶▶ Kendiliğinden yerleşir
▶▶ Rötre yapmaz
▶▶ Hızlı priz alır
▶▶ Yüksek basınç dayanımına sahiptir
▶▶ Dona dayanıklıdır
▶▶ Betona ve donatıya yüksek yapışma sağlar

TANIMI
Çimento esaslı, polimer takviyeli, akıcı kıvamda montaj
harcı.

UYGULAMA ALANLARI
Makine ve vinç ayaklarının, prefabrik beton yapı elemanlarının zemine montajında ve sabitlenmesinde,
perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik kolonların
temele sabitlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlama: Ceresit CX 15, hareketli parçalardan
arındırılmış, çatlaksız, taşıyıcı ve sağlam, temiz ve kuru
tüm beton yüzeylere uygulanabilir. Mineral zeminler, eski
çimentolu malzeme kalıntılarından tamamen temizlenmiş
olmalıdır. Uygulamadan önce kuru yüzeyler hafifçe nemlendirilmeli, parlak yüzeyler ise pürüzlendirilmelidir.
Ceresit CX 15, 4 lt temiz ve berrak suya ilave edilip,
karıştırıcı yardımıyla (400 - 600 devir/dakika) topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Karışım 3 dakika
dinlendirildikten sonra hazırlanan harç, mala yardımı
ile yüzeye uygulanır. Her defasında 30 dakika içinde
tüketilecek miktarda karışım hazırlanmalıdır. Yüzey hızlı
kurumaya karşı korunmalıdır. Kurumamış harç kalıntıları su ile, kuruyan kısımlar mekanik yolla temizlenir.
Uygulamadan 3 gün sonra mineral esaslı, tam priz alma
gerçekleştikten sonra ise sentetik reçine esaslı boyalar ile
kaplanabilir. Üzerine alçı esaslı malzeme sürülmemelidir.

SARFİYAT
1 cm harç kalınlığı için 20 kg/m2

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları
delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla üst üste
konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3
palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise
paletler üst üste konulmamalıdır.
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RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar,
ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken
uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; kabı veya
etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri
malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali reaksiyon
verir.

Çalışma süresi (23°C ve %50 bağıl nem) 45 dakika
İlk mukavemet

24 saat

Nihai mukavemet

28 gün

Basınç mukavemeti (1 gün)

≥ 25 N/mm2

Basınç mukavemeti (7 gün)

≥ 50 N/mm2

Basınç mukavemeti (28 gün)

≥ 60 N/mm2

Eğilme mukavemeti (1 gün sonra)

≥ 4 N/mm2

Eğilme mukavemeti (7 gün sonra)

≥ 5 N/mm2

Eğilme mukavemeti (28 gün sonra)

≥ 7 N/mm2

Yapışma mukavemeti (betona)

≥ 1,0 N/mm22

Sıcaklık dayanımı

-5 °C ile +70 °C

Karışım yoğunluğu

2,10 g/cm3

Uygulama sıcaklığı

+5 °C - +25 °C

Uygulama kalınlığı

10 - 40 mm
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CX 32

İki Komponentli Epoksi Reçine Esaslı
Montaj ve Ankraj Harcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tiksotropiktir
▶▶ Büzülme yapmaz
▶▶ Korozyona dayanıklıdır
▶▶ Farklı yüzeylere mükemmel yapışma sağlar
▶▶ Mekanik ve ağır yüklere dayanıklıdır
▶▶ Solvent içermez

TANIMI
İki komponentli, epoksi reçine esaslı ankraj ve montaj
harcı.

UYGULAMA ALANLARI
Yapılardaki ankraj çubuklarının, donatıların, rod çubuklarının betona, kayaya ve duvarlara ankrajlanmasında,
ağır yük altında çalışan makinelerin sabitlenmesinde,
demiryolu raylarının montajında, otoyol korkuluklarının
sabitlenmesinde, prefabrik hafif beton yapı elemanlarının
sabitlenmesinde, hareketsiz derzlerin doldurulmasında
ve çatlak onarımında, su yalıtımında Ceresit CL 152
Elastik Derz Bandı’nın zemine ya da duvara sabitlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yüzeyleri ve montaj boşlukları temiz, sağlam,
kuru ve taşıyıcı olmalıdır. Epoksi reçine (Komponent A)
ve sertleştiricisi (Komponent B) 400 - 600 devir/dakika
mikser ile homojen karışım sağlanana kadar karıştırılır.
Karışım yüzeye uygun harç tabancası, mala ve spatula
ile uygulanır. Filiz ekimlerinde açılan delikler hava ile
iyice temizlenmeli, açılacak delik çapı ekilecek donatı
çapından 6 mm daha geniş olmalıdır.

SARFİYAT
1 mm harç kalınlığı için 1,7 kg/m2

AMBALAJ
5 kg teneke kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste
konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru kapalı
ortamda (ortam sıcaklığı +5 °C ve üzeri), dondan ve
güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12
aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa
sürede kullanılmalıdır.
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DİKKAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri
dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel atık
benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı
için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün
artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Ürün yanıcı
uçucu solvent içerir. İyi havalandırılan, sigara içilmeyen,
açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda uygulanmalıdır.
Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri kullanılmalı ve
karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. solventlerin havadan daha ağır olduğu için zemine çökebileceği unutulmamalıdır.

Çalışma süresi (23 °C) 		

1 saat

İlk mukavemet 		

24 saat

Nihai mukavemet 		

7 gün

Basınç mukavemeti (1 gün) 		

≥ 30 N/mm2

Basınç mukavemeti (7 gün) 		

≥ 45 N/mm2

Eğilme mukavemeti (1 gün sonra)

≥ 17 N/mm2

Eğilme mukavemeti (7 gün sonra)

≥ 25 N/mm2

Yapışma mukavemeti (betona)

≥ 3,5 N/mm2

Yapışma mukavemeti (çeliğe) 		

≥ 3,5 N/mm2

Sıcaklık dayanımı 		

-5 °C ile +90 °C

Karışım yoğunluğu 		

1,70 g/cm3

Uygulama sıcaklığı 		

+5 °C - +25 °C
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CC 81

Performans Artırıcı Harç Katkısı
TANIMI
Çimento esasl› tüm s›va ve harçlar›n takviyesinde
kullan›lan, elastikiyeti, su geçirimsizli€i ve aderans›
art›r›c› sentetik reçine esasl› katk› malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Harç, s›va, aderans köprüsü harc›, ﬂap ve serpme
harçlar›n›n haz›rlanmas›, kolay uygulanmas› ve güçlendirilmesinde; garantili ve çatlaks›z çimento esasl› tamir
harc› eldesinde; alt zemine aderans›n sa€lanmas›nda;
mevcut elastikiyeti ve su geçirimsizli€ini art›rmak için
kullan›l›r. Harçlar›n erken kurumas›n› önler. Hidrolik
ba€lay›c›l› sistemleri güçlendirmek için kullan›l›r. Astar
veya yal›t›m amaçl› yüzey kaplama malzemesi olarak tek
baﬂ›na kullan›lmaz.

UYGULAMA
Ceresit CC 81 ile takviye edilmiﬂ harçlar; tüm sa€lam,
taﬂ›y›c›, temiz, hareketli parçalardan ar›nd›r›lm›ﬂ mineral
yüzeylere tatbik edilebilir. Yeterli taﬂ›y›c›l›k özelli€ine
sahip olmayan yüzey kaplamalar› mutlaka temizlenmelidir. Uygulama öncesi yüzey hafif nemlendirilmelidir.
Ceresit CC 81, temiz ve berrak su ile, uygulaman›n
tipine göre ön görülen kar›ﬂ›m oranlar›nda, seyreltilerek
kullan›l›r. Sistem uygulama sonras› perdahlama iﬂlemine
f›rsat verecek niteliktedir.
Ba€lay›c› olarak mutlaka çimento veya çimento/kireç
kar›ﬂ›m› kullan›lmal›d›r.
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SARFİYAT

AMBALAJ

TEKNİK ÖZELLİKLER

20 kg plastik bidon

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı,
ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak
ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst
üste dizilerek depolama durumunda 7 üründen fazla üst
üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst
üste konulmamalıdır.

Kimyasal yap› :

Akrilik dispersiyon

Yo€unluk :

1,04 gr/cm3

Çal›ﬂma süresi :

Yaklaﬂ›k 90 dakika

Uygulama s›cakl›€› :

5 °C ile 35 °C aras›nda

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya
etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları
geri dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel
atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat
alanı için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş
ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
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CT 17

Kritik Yüzeyler İçin Akrilik Esaslı
Astar
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Solvent içermez
▶▶ Sadece 5 dakika - hızlı kuruma
▶▶ Yüzey mukavemetine katkı sağlar
▶▶ Yüzey emiciliğini azaltır
▶▶ İç ve dış mekanda kullanılabilir

TANIMI
Polimer modifiyeli, sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır,
aderans artırıcı yüzey astarı.

UYGULAMA ALANLARI
Mineral esaslı duvar ve zemin yüzeylerinde seramik ve
sıva uygulamaları öncesi yüzey hazırlığında astar olarak
kullanılanılır. Yüksek örtücülüğü sayesinde yüzeyde
homojen bir yapı oluşturur. Hafif beton, alçı sıva, anhidrit şap, alçıpan, yüksek emiciliğe sahip mineral esaslı
sıva ve şap gibi yüzeylerde yüzeyin emiciliğini dengeler
ve yapışma mukavemetini artırır. Brüt beton yüzeylerde
Ceresit CT 16 kullanılmalıdır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: CT 17’yi uygulamadan önce, yüzeyin
gücü ve yük taşıma kapasitesi test edilmelidir. Uygulama
yapılacak yüzeydeki bozukluk veya boşluklar ile
sağlam olmadığı düşünülen eski yüzeyler (sıva vb.)
kazınarak yüzey Ceresit tamir harçları ile düzeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Anhidrit şaplar mekanik olarak
pürüzlendirilmelidir. Düzeltme ve tamir uygulamaları
astar uygulamasından en az 24 saat önce tamamlanmış
olmalıdır. Astarın yapışma performansının azalmaması
için yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa yağ,
kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve
iyice kuruması beklenmelidir. Çelik fırça veya biyosit türü
temizleyiciler ile eski yüzeylerde olabilecek küf, yosun ve
mantar temizlenmelidir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak
uygulamalarda yüzeyde don, buz veya kar olmamalıdır.
Ceresit CT 17 uygulanmadan önce spatula yardımı ile
karıştırılmalıdır. Paslı kova ve paslı el aletleri kesinlikle
ürün hazırlığında kullanılmamalıdır. Pencelereler,
kapılar ve uygulamaya bitişik olan alanlar kaplanarak
korunmalı ve bu alanlara bulaşan astar kalıntıları hemen

su ile yıkanmalıdır. CT 17 kullanıma hazırdır, su ile
seyreltilmeden direk kullanılmalıdır. Yüzeylere fırça veya
rulo yardımıyla tek kat uygulanmalıdır. Astar kuruduktan
sonra yüzey, çizilmiyor olmalıdır. Aksi halde, yüzeye
ikinci kat astar uygulanmalıdır. Taze ürün kalıntıları ve el
aletleri su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş ürün solvent veya
boya sökücü ile çıkarılabilir. Aşırı sıcak ve nemli, yağışlı
veya don tehlikesi olan hava koşullarında uygulama
yapılmamalıdır.

SARFİYAT
0,1 – 0,2 kg/m2 (uygulama yüzeyi su emiciliği ve
düzgünlüğüne göre)

AMBALAJ
5 lt plastik kova

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır.
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Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak ambalajlar üzerine herhangi bir ağırlık
konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7
kovadan fazla üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal yapı
: az miktarda pigment içeren
			 akrilik dispersiyon
Renk

: açık sarı

Uygulama sıcaklığı

: +5 °C - +35 °C

Kuruma süresi

:

- emici yüzey

: yaklaşık 5 dakika

- emici olmayan yüzey

: yaklaşık 4 saat

VOC değeri

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun; kabı veya etiketi
gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan
incelenebilir.
Lütfen, CT 17’nin kullanımının tavsiye edildiği Ceresit
ürünlerinin teknik bilgi föylerine bakınız.
Güvenlik bilgi föyünde verilen uyarıları, güvenlik ve atık
bertaraf tavsiyelerini inceleyiniz.
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: 0 g/l

Panel Sistem

PANEL SİSTEMİ
Ceresit Panel sistem seti 3 üründen oluﬂur:
▶▶ Ceresit PS 100 Flextec Yap›ﬂt›r›c›
▶▶ Ceresit PS 200 Çift Tarafl› Sabitleyici Bant
▶▶ Ceresit PS 300 Poliüretan Astar
▶▶ Ceresit Panel Sistem, kompakt laminat, alüminyum,
metal, granit, ahﬂap ve toprak (terra kota) esasl›
malzemelerden
üretilmiﬂ
panellerin,
yap›lar›n
d›ﬂ cephelerine yap›ﬂt›r›lmas› suretiyle cephelerin
giydirilmesinde kullan›l›r. Panel Sistem ürünleri iç
cephelerde yap›ﬂt›rma iﬂlemlerinde de kullan›labilir.

UYGULAMA
• Yap›ﬂt›rma paneller ile kaplanacak cephelerde öncelikle taﬂ›y›c› profiller inﬂa edilir. Taﬂ›y›c› profiller binaya
Pattex CF 900 Kimyasal Dübel kullan›larak sabitlenir.
1. Adım: Ceresit PS 300 Astar Uygulanması
• Yap›ﬂt›rma iﬂleminin yap›laca¤› panelin ve profilin
yüzeyi ya¤, kir ve tozdan ar›nd›r›lm›ﬂ olmal›d›r. Ahﬂap
yüzeylerin reçineden ar›nd›r›lmas› gerekmektedir. Çok
kirli yüzeylerin solvent içeren bir malzeme ile temizlenmesi gerekmektedir.
• PS 300 ﬂiﬂesi kullan›lmadan önce çalkalanmal›d›r.
Astar bir f›rça veya ince rulo yard›m›yla hem panelin
hem de profilin yüzeylerine sürülmelidir. Yüzeyde kal›n
bir film tabakas›n›n oluﬂmamas›na dikkat edilmelidir.
Astar uyguland›ktan sonra, panel yerleﬂtirilmeden önce
minimum 45 dakika beklenmelidir.
2. Adım: Ceresit PS 200 Çift Taraflı Bant Uygulanması

• PS 200 bant; daha sonra uygulanacak olan PS100
yap›ﬂt›r›c›n›n kabuk ba¤lama süresi olan 15 dakika
boyunca panellerin taﬂ›nmas›na yard›mc› olmak
amac›yla kullan›l›r. PS 200 band›n bir di¤er iﬂlevi ise
profil ile panel aras›nda yüzeyin her taraf›nda eﬂit bir
kal›nl›k oluﬂturmakt›r.
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• PS 200 bant, düﬂey olarak panellerin yap›ﬂaca¤› profil
yüzeylerine profil boyunca uygulanmal›d›r.
• Bant üzerindeki koruyucu ka¤›t tabaka bir sonraki
ad›m olan PS 100 yap›ﬂt›r›c› uygulamas› tamamlanana
kadar kald›r›lmamal›d›r.
3. Adım: Ceresit PS 100 Flextec Yapıştırıcı Uygulanması

• PS 100 sosisin kanül ucu V ﬂeklinde kesilerek yap›ﬂt›r›c›n›n üçgen formunda ç›kmas› temin edilmelidir.
• Panellerin derz b›rak›lmadan yerleﬂtirilece¤i uygulamalarda bant›n içe, yap›ﬂt›r›c›n›n d›ﬂa uygulanmas› tavsiye
edilir. Panellerin aras›na derz ç›ta konarak yap›lan
panel yerleﬂtirilmelerinde bant›n d›ﬂa, yap›ﬂt›r›c›n›n içe
uygulanmas› tavsiye edilir.

• PS 100 yap›ﬂt›r›c› ile PS 200 bant aras›nda en az 5
mm mesafe b›rak›lmal›d›r. Profil kenar› ile yan›na uygulanan bant veya yap›ﬂt›r›c› aras›nda da 5 mm mesafe
b›rak›lmal›d›r. Uygulama s›ras›nda yap›ﬂt›r›c›n›n kal›nl›¤›n›n bant›n kal›nl›¤›ndan fazla olmas›na dikkat etmek
gerekmektedir.
4. Adım: Panellerin Yerleştirilmesi

• PS 200 bant›n üzerindeki koruyucu folyo
kald›r›lmal›d›r. Birinci ad›mda, panel, sabitleyici
banda temas etmeden sadece Flextec yap›ﬂt›r›c›n›n
üzerine dokunacak ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir. Ard›ndan
panel tam yerine oturtulmal› ve sabitleyici banda temas
edecek ﬂekilde preslenmelidir.
• PS 100 yap›ﬂt›r›c› uyguland›ktan sonra, 10 dakika
içinde panel yerleﬂtirilmesi tamamlanmal›d›r.

SARFİYAT TABLOSU
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PS 100

Flextec® Yapıştırıcı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Her hava koﬂulunda yap›ﬂ›r
▶▶ Nemli yüzeylere uygulanabilir
▶▶ PE, PP, teflon d›ﬂ›ndaki tüm malzemelere mükemmel
yap›ﬂ›r
▶▶ Yüksek elastikiyete sahiptir - ISO 11600-F-25HM
standartlar›na uygundur (%25 hareket kabiliyeti)
▶▶ Solventsizdir
▶▶ Silikonsuzdur
▶▶ Düﬂük hava s›cakl›klar›nda bile kolay uygulan›r
▶▶ UV dayan›m› vard›r
▶▶ Yaﬂlanmaya dayan›kl›d›r
▶▶ Üzeri boyanabilir

TANIMI
Çok amaçl›, elastik Flextec® teknolojisi ile geliﬂtirilmiﬂ
yap›ﬂt›r›c›. Henkel’in geliﬂtirdi¤i, yap›ﬂt›r›c›larda ve mastiklerde devrim niteli¤i taﬂ›yan Flextec® teknolojisini içerir.

UYGULAMA ALANLARI
• D›ﬂ ve iç cephede panel yap›ﬂt›r›lmas›nda
• Pencere ve kap›lar›n duvarla birleﬂimlerinde yal›t›m
amac›yla
• Yap›lardaki genleﬂme derzlerinin, pencere pervazlar›n›n yal›t›lmas›nda
• Balkon ve teraslardaki derzlerin yal›t›lmas›nda
• Metal ve ahﬂap yap›lar›n derzlerinin yal›t›lmas›nda
• Çat›larda metal-beton derzlerin yal›t›m›nda
• Mermer tezgah yap›ﬂt›r›lmas›nda
• Is› yal›t›m sistemlerinin birleﬂim detaylar›n›n yal›t›lmas›nda
• Su yal›t›m› uygulamalar›nda yap›ﬂt›r›c› ve dolgu malzemesi olarak
• Do¤al taﬂ yap›ﬂt›rma iﬂlerinde
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UYGULAMA
PS 100 sosisin kanül ucu V ﬂeklinde kesilerek yap›ﬂt›r›c›n›n
üçgen formunda ç›kmas› temin edilmelidir.
Panellerin derz b›rak›lmadan yerleﬂtirilece¤i uygulamalarda bant›n içe, yap›ﬂt›r›c›n›n d›ﬂa uygulanmas› tavsiye
edilir. Panellerin aras›na derz ç›ta konarak yap›lan panel
yerleﬂtirilmelerinde bant›n d›ﬂa, yap›ﬂt›r›c›n›n içe uygulanmas› tavsiye edilir.
PS 100 yap›ﬂt›r›c› ile PS 200 bant aras›nda en az 5 mm
mesafe b›rak›lmal›d›r. Profil kenar› ile yan›na uygulanan bant veya yap›ﬂt›r›c› aras›nda da 5 mm mesafe
b›rak›lmal›d›r. Uygulama s›ras›nda yap›ﬂt›r›c›n›n kal›nl›¤›n›n
bant›n kal›nl›¤›ndan fazla olmas›na dikkat etmek gerekmektedir.

SARFİYAT
25 m.tül/adet (5x5 mm derzler için geçerlidir)

RENK
Gri

AMBALAJ
600 ml sosis

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. İlk giren ilk
çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yo¤unluk:

1,4 gr/cm3

Kabuk Ba¤lama Süresi:

15 dakika

Kürleﬂme H›z›:

2,5 mm/24 saat

Is› Dayan›m›:-

-30 °C ile +80 °C arasında

Kopmadaki Uzama:

% 400 (ISO 8339-B)

Shore A Sertli¤i:

40

E 100 Modulus:

0,70 N/mm2

Kopma Dayan›m›:

1,0 N/mm2

Büzüﬂme:

% -3 (ISO 10563)

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz
ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin. Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri
dönüşüme gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel atık
benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı
için olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün
artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. İyi havalandırılan, sigara içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak
alanlarda uygulanmalıdır.
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PS 200

Çift Taraflı Sabitleyici Bant
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Yüksek elastikiyete ve mukavemete sahiptir
▶▶ Su ve neme dayanıklıdır
▶▶ Vibrasyon gidericidir

TANIMI
Polietilen esaslı çift taraflı sabitleyici bant.

UYGULAMA ALANLARI
Panel sistem uygulamasında PS 100 yapıştırıcının kabuk
bağlama süresi olan 15 dakika boyunca panellerin
taşınmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Bir diğer
işlevi ise profil ile panel arasında yüzeyin her tarafında
eşit bir kalınlık oluşturmaktır.

UYGULAMA
PS 200 bant, düşey olarak panellerin yapışacağı profil
yüzeylerine profil boyunca uygulanmalıdır.
Bant üzerindeki koruyucu folyo bir sonraki adım olan
PS 100 yapıştırıcı uygulaması tamamlanana kadar
kaldırılmamalıdır.

SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapıştırılacak profil uzunluğu (metre)

AMBALAJ
25 m x 10 mm x 3 mm rulo

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. İlk giren ilk
çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

299

Yoğunluk :

33 kg/m3

Çekme Dayanımı :

En: 2,0 kg/cm2 Boy: 2,5 kg/cm2

Uzama:

En: % 130 Boy: % 140

Yırtılma Dayanımı :

En: 1,5 kg/cm2 Boy: 1,8 kg/cm2

Sıkışma Direnci :

0,30 kg/cm2

Su Emicilik :

<0,01 gr/cm2

Çalışma Sıcaklığı :

-20 °C ile 90 °C arasında

Shore C Sertliği :

20 +/-3

Isı iletkenliği :

0,026 kcal/mh °C

Esneklik :

%50

Renk :

Siyah

PS 300

Poliüretan Astar
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
▶▶ Tüm yüzey tiplerine uygulanabilir
▶▶ Tek komponentlidir
▶▶ Yaşlanmaya, tuza ve kimyasal maddelere dayanımlıdır

TANIMI
Nemle kürleşen poliüretan esaslı astar.

UYGULAMA ALANLARI
Panel sistem uygulamasından önce profil ve panel
yüzeyindeki tozu bağlamak ve yapıştırıcılığı artırmak
amacıyla kullanılır. Ürünün siyah rengi aynı zamanda
dekoratif dış cephe giydirme uygulamalarında alüminyum profilin renginin görünmesini engeller.

UYGULAMA
Yapıştırma işleminin yapılacağı panelin ve profilin yüzeyi
yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kullanılmadan
önce şişe çalkalanmalıdır. Astar bir fırça veya ince rulo
yardımıyla hem panelin hemde profilin yüzeylerine sürülmelidir. Yüzeyde kalın bir film tabakasının oluşmamasına dikkat edilmelidir. Astar uygulandıktan sonra, panel
yerleştirilmeden önce minimum 45 dakika beklenmelidir.

SARFİYAT
Profil yüzeyinde 200 gr/m2

AMBALAJ
1 kg plastik şişe

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, ambalaj delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak ambalajlar
üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalıdır. İlk giren ilk
çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,
dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde
raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve
en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi vardır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve
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cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su
ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde
hemen doktora başvurun, kovayı veya etiketi gösterin.
Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme
gönderin. Kürleşmiş ürün artıklarını, evsel atık benzeri
endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için
olan konteynerde bertaraf edin. Kürleşmemiş ürün artıklarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. İyi havalandırılan,
sigara içilmeyen, açık ateş kaynaklarından uzak alanlarda
uygulanmalıdır. Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri
kullanılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk:

0,89 gr/cm3

Viskozite:

20 cps

Katı Madde Oranı:

% 34

Uygulama Sıcaklığı:

+10 °C ile +35 °C arasında

Kuruma Zamanı:

40 – 45 dakika

Renk:

Siyah

Zemin Tekniği
Ürünleri

R 777

AKRİLİK ESASLI EMİCİ YÜZEY ASTARI
•
•
•
•
•
•

da ısıtma sistemi günde 5 °C azaltılarak 15 - 18 °C’ye getirilmelidir. Uygulamadan sonra ısı 3 gün süreyle sabit tutulmalı,
daha sonra ısı hergün 5 °C artırılmalıdır. Uygulama aletleri,
uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Taze ürün
kalıntıları nemli bir bezle silinebilir.

Tozumay› engeller
Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
Çok iyi yap›ﬂma özelli€ine sahiptir
Yüzey emicili€ini dengeler
Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus
Solvent içermez - GISCODE D 1

Sarfiyat

Tanımı

Brüt beton yüzeylerde s›va öncesi astar olarak 100 - 200 gr/m2,  
gazbeton yüzeylerde s›va öncesi astar olarak 300 gr/m2,  ﬂap
için 150 - 300 gr/m2.

Poliakrilat esasl› sentetik reçine dispersiyon astar.

Uygulama AIanları

Renk

Emici olan beton, ﬂap ve s›va gibi yüzeylerde zemin emicili€ini
gidermek ve tozlanmay› önlemek amac›yla astar olarak
kullan›l›r. Ayr›ca emici beton yüzeylerde yüksek ba€lama mukavemeti sa€lar. Thomsit R 777 Primer nem bariyeri olarak
kullanılmaz. Emici olan alç›pan, alç› plaka, alç› blok vb. yüzeylerde seramik öncesi astarlama malzemesi olarak, ﬂap öncesi
aderans› art›rmak, tozumay› önlemek ve sadece yaya trafi€ine
maruz kalacak beton yüzeylerin tozumaya karﬂ› uzun süreli
astarlanmas›nda kullan›l›r.

Beyaz (Kuruma sonrası şeffaf)

Ambalaj
20 kg plastik bidon

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır. Malzeme orijinal
ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, bidon delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak bidonlar  üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla üst
üste konulmamalıdır.

Uygulama
• Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliği, su testi ile mutlak suretle kontrol edilmelidir.
• Zemin kuru, temiz ve çatlaksız olmalı, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip olmalıdır. Beton zeminler önce çelik fırça
ile temizlenmeli ve vakumlanmalıdır. Yüzeyde eski yapıştırıcı
kalıntıları var ise, mutlaka kazınmalı ve uygun bir solvent
(aseton) ile tamamen temizlenmelidir.
• Thomsit R 777, temizlenmiş yüzey üzerine fırça veya rulo ile
uygulanır. Dondan korunmalıdır. Alttan ısıtmalı sistemler, yeni
dökülmüş şaplar için, 28 gün sonra, 1 hafta süreyle çalıştırılmalıdır. Uygulama sırasında ısıtma kapatılmalıdır. Kış ayların-

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve cilt ile temasından
sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora
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başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük /
maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.

Teknik Özellikler
Yo€unluk
: 1 gr/cm3
Is› dayan›m›
: 5 °C ile 50 °C aras›nda
Kuruma süresi		
ﬁap uygulamas› öncesi
- Mineral (Çimento, vb.) esasl› yüzeyler : En az 6 saat
- Kalsiyum sülfat yüzeyler
: En az 10 saat
Sıcaklık dayanımı :
- Kürleştikten sonra : 50°C’ye kadar
- Taşınım ve depolama sırasında : 0 °C - 50 °C
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R 766

AKRİLİK ESASLI
ÇOK AMAÇLI
EMİCİ VE
EMİCİ OLMAYAN YÜZEY ASTARI

•
•
•
•
•
•

kaplama geleceği durumlarda teknik özellikler bölümünde
verilen kuruma sürelerine uyulması önemlidir. Ürünün kuruması yüzeyin emiciliğine ve bağıl neme göre değişir. Kuruma
süresi yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nemde kısalırken, düşük
sıcaklık ve yüksek bağıl nemde yükselir. Elastik ahşap kaplama yapıştırıcılarının altına kullanılmamalıdır. Zemin sıcaklığının 15 °C’den düşük ve zemin neminin %75’ten yüksek olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürünü seyreltmek
için temiz su dışında herhangi bir madde kullanılmamalıdır.
Uygulama aletleri, uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Taze ürün kalıntıları nemli bir bezle silinebilir.

TURBO INSIDE - Çok hızlı kurur, bekleme süresi yoktur
Yüksek kapat›c›l›€a ve konsantrasyona sahiptir
Hem emici hem de emici olmayan yüzeylerde kullan›labilir
Ahﬂap kaplama alt›nda kullan›m için uygundur
Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus
Solvent içermez - GISCODE D 1

Tanımı
Emici ve emici olmayan yüzeyler için kullan›labilen çok amaçl›
astar.

Uygulama AIanları

Sarfiyat

Çimento esasl› ﬂaplar, kalsiyum sülfat ﬂaplar, mastik asfalt
ﬂaplar, tesviye ﬂaplar›, beton zeminler, taﬂ zeminler, ahﬂap zeminler, alç›pan zeminler ve seramik yüzeylerde kullan›l›r.
Dispersiyon veya poliüretan esasl› yap›ﬂt›r›c›lar ile, kaplama malzemelerinin yap›ﬂt›r›lmas›ndan önce astar olarak kullan›labilir.
Thomsit R 777 Primer nem bariyeri olarak kullanılmaz.

Emici yüzeylerdeki sarfiyat
- Çimento esasl› ﬂaplar,

: Yaklaﬂ›k 150-200 gr/m2
= 30-40 gr/m2  R 766
(1:4 seyreltilerek)

- Kalsiyum sülfat ﬂaplar,
tesviye ﬂaplar›, beton zeminler : Yaklaﬂ›k 300 gr/m2
= 150 gr/m2  R 766
(1:1 seyreltilerek)
Geçirimsiz yüzeylerdeki sarfiyat
- Taﬂ ve seramik yüzeyler,
mastik asfalt ﬂaplar,
ahﬂap zeminler
: Yaklaﬂ›k 50-100 gr/m2
25-50 gr/m2  R 766

Uygulama
• Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz,
yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kalsiyum sülfat, fayans, doğal
taş, terrazzo, ahşap yüzeyler zımparalanmalı ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.
• Thomsit R 766 kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.
Emici yüzeylerde Thomsit R 766, 1:4 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Gözenekli ve çok emici yüzeylerde
ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat astar uygulamasına gerek
olabilir.
• Beton ve emici olmayan yüzeylerde Thomsit R 766, 1:1 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Uygulama sırasında malzemenin düzgün yedirilmesine ve havuzcuklar oluşmamasına dikkat edilmelidir. Thomsit R 766’nın üzerine direk

Renk
Turuncu

Ambalaj
10 kg plastik bidon
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Raf Ömrü

Teknik Özellikler

Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır. Malzeme orijinal
ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, bidon delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak bidonlar  üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla üst
üste konulmamalıdır.

Yo€unluk
Kuruma süresi		
ﬁap uygulamas› öncesi
- Çimento esasl› yüzeyler
- Geçirimsiz yüzeyler
- Kalsiyum sülfat, ahﬂap yüzeyler
Direk yap›ﬂt›rma öncesi
- Emici yüzeylerde solvent esasl›
ve dispersiyon yap›ﬂt›r›c›
kullan›lacaksa
- Poliüretan yap›ﬂt›r›c› kullan›lacaksa
S›cakl›k dayan›m› :
- Kürleﬂtikten sonra
- Taﬂ›n›m ve depolama s›ras›nda

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve cilt ile temasından
sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora
başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük
/ maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
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: 1,05 gr/cm3

: : Yaklaﬂ›k 30 dakika
: En az 2 saat

: Yaklaﬂ›k 2 saat
: Yaklaﬂ›k 12 saat
: 50°C’ye kadar
: 0 °C - 50 °C

R 755

İKİ KOMPONENTLİ
EPOKSİ ESASLI
YÜKSEK
PERFORMANSLI KRİTİK YÜZEY ASTARI
2 kat halinde uygulanmal›d›r. ‹kinci kat, ilk kat tamamen kuruduktan sonra (iki kat uygulamas› aras›ndaki zaman 48 saati
geçmemek ﬂart›yla), ilk kata çarpraz halde uygulanmal›d›r.
‹kinci kat malzeme henüz yaﬂ iken üzerine 0,3-0,7 mm kuru
ve temiz kuvartz kumu 2 kg/m2  sarfiyatla serpilmelidir. Yüzey s›cakl›€›n›n 15 °C’nin alt›nda ve nemin %75’in üzerinde
oldu€u durumlarda uygulama yap›lmamal›d›r.

• Yüksek yük dayan›m›na sahiptir
• Mükemmel yap›ﬂma sa€lar
• Nem bariyeri etkisi - geleneksel epoksi esaslı astarlara göre 3
kat daha etkili
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus
• Solvent içermez - GISCODE D 1

Tanımı

Sarfiyat

Mineral esasl› ve emici olmayan yüzeyler için nem bariyeri
oluﬂturma amaçl› kullan›lan, iki komponentli epoksi esasl› astar

Ruloyla tek kat için yaklaﬂ›k 300 gr/m2

Uygulama AIanları

Ambalaj

Mineral esasl› ve emici olmayan yüzeylerde (mastik asfalt, taﬂ,
seramik, metal vb.) astar olarak kullan›l›r. Nem içeri€i maksimum %6 olan mineral esasl› yüzeylerde (beton zeminlerde %7)
nem bariyeri oluﬂturmak amac›yla kullan›labilir.

7 kg kombi set

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda palet üzerinde 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır. Malzeme orijinal
ambalajında, serin ve kuru ortamda, palet üzerinde, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, bidon delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak bidonlar  üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla üst
üste konulmamalıdır.

Uygulama
• Yüzey temiz, kuru, çatlaks›z, sa€lam ve taﬂ›y›c› olmal›d›r.
Toz, ya€ ve kirden ar›nd›r›lmal›d›r. Sülfatik ﬂaplar mutlaka
z›mparalanmal› ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir. Eski yap›ﬂt›r›c› kal›nt›lar›, tesviye ﬂap› art›klar› ve
zemin kaplama art›klar› mutlaka sökülmelidir. Tüm yüzeyler
vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.
• ‹ki komponentlidir; astar ve sertleﬂtiricinin birarada bulundu€u
tek ambalaj içinde sunulur. Tenekenin alt k›sm›nda A komponenti, kapak k›sm›nda B komponenti bulunur. Kapa€›n üstünde iﬂaretli yere ve kapa€›n dibine birkaç delik aç›l›r ve B
komponentin A komponentin üzerine akmas› sa€lan›r. B komponent, tamamen A komponentin üzerine dolduktan sonra,
uygun kar›ﬂt›r›c› yard›m›yla en az 2 dakika kar›ﬂt›r›l›r.
• Gerekli  kal›nl›kta malzeme zemine uygulan›r. Özellikle zemindeki neme karﬂ› bariyer olarak kullan›lacaksa, her zaman

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Göz ve cilt ile temasından sakının.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske
kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; ambalajı gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir.
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Teknik Özellikler
Yo€unluk

: A komponent; yaklaﬂ›k 1,1 gr/cm3
B komponent; yaklaﬂ›k 1,0 gr/cm3
Kar›ﬂ›m oran› (A:B) : 5:2 a€›rl›kça
Kapta kalma süresi : 30-40 dakika
Kürleﬂme zaman› : Yaklaﬂ›k 12 saat
Depolama s›ras›nda
s›cakl›k dayan›m› : -20 °C ile 50 °C
Kürleﬂme sonras›
s›cakl›k dayan›m› : 80 °C’ye kadar
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RS 88

HIZLI KURUYAN TAMİR HARCI (1-100 mm)
•
•
•
•
•
•
•
•

• Uygulama: 25 kg Thomsit RS 88, uygun miktarda temiz suyun
içine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) topaklar kaybolup, tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar 2
dakika boyunca karıştırılır. Uygun şekilde hazırlanmış karışım
zemine dökülür, mala ile yayılır ve kirpi rulo ile hava kabarcıklarından arındırılır.
- Koyu kıvam; 25 kg Thomsit RS 88 ile 5,5 litre su karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım; koyu kıvamıyla çimento esaslı şap
ve beton zeminlerde, podyum ve basamaklardaki düzeltme ve
tamir işlerinde, yüzeydeki delik ve çukurların doldurulmasında
kullanılır.
- Akıcı kıvam; 25 kg Thomsit RS 88 ile 6-6,5 litre su karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım; kolay uygulanabilir kıvamıyla sıyırma
uygulamalarında kullanılır.
Kullanılan ekipmanlar; malzeme taze iken su ve sabun ile temizlenebilir; kurumuş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yeni uygulanmış ürün direk güneş ışığından korunmalıdır.
Ürün başka zemin şapları ve harçlar ile karıştırılmamalıdır. Islak
ve dış mekanlarda kullanılmamalıdır. Uygulamadan 3-4 saat
sonra zımparalanabilir. Ürün en iyi +15 °C ile +25 °C sıcaklığında ve %75’den düşük bağıl nem oranına sahip ortam koşullarında uygulanır.

Tamir ve dolgu işlerine uygun ayarlanabilir kıvam
Basamak, podyum ve şaplardaki boşlukların tamiri için uygun
Hızlı kuruma ve sertleşme
Katman kalınlığından bağımsız kısa sürede kuruma ve üzerine
tesviye şapı veya kaplama yapılabilme
Yüksek mukavemet ve yapışma gücü
Yerden ısıtmalı zemin uygulamaları için uygun
Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus R
Düşük kromatlı çimento içerir - GISCODE ZP 1

Tanımı
Çok düşük emisyonlu, sentetik katkılarla güçlendirilmiş, çimento
esaslı, tek katta 1 – 100 mm kalınlıklar arasında uygulanabilen,
iç mekanlarda özellikle bozuk yüzeylerin tamiri amacıyla kullanılan hızlı kuruyan universal tamir harcıdır. Kıvamı su karışım
oranı ile ayarlanabilir. 90 dakika içinde kuruyarak üzerine kaplama malzemesi uygulanmasına imkan verir.

Uygulama AIanları
Kuru iç mekanlarda; çimento esaslı şap ve beton zeminlerde,
podyum ve basamaklarda yüzeysel bozuklukların düzeltme ve
tamir işlerinde, delik ve çukurların doldurulmasında, ayrıca ıslak
olmayan hacimlerde sıvama ve dolgu işlerinde kullanılabilir. Geniş alanların yüzey tesviyesinde, zemin betonu veya son kat /
aşınma tabakası olarak kullanımı uygun değildir.

Sarfiyat
1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Ambalaj

Uygulama

25 kg polietilen torba

• Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, ayırıcı malzemelerden arındırılmış, taşıyıcı ve sağlam olmalıdır. Mineral
zeminler, eski çimentolu malzeme kalıntılarından tamamen
temizlenmiş olmalıdır. Kalsiyum sülfat zeminler mutlaka zımparalanmalı, kalıntılar vakumla temizlenmeli ve tamir harcı
uygulanmadan önce yüzey uygun Thomsit ürünü ile astarlanmalıdır.

Depolama
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
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Raf Ömrü

Teknik Özellikler

Serin ve kuru ortamda (polietilen torbada) 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içersinde kullanılmalıdır.

Karışım oranı : 25 kg Thomsit RS 88 için 5,5 l su (koyu kıvam,
dolgu uygulamaları için)
: 25 kg Thomsit RS 88 için 6-6,5 l su (akıcı kıvam / sıyırma uygulamaları için)
Uygulama
sıcaklığı
: +15 °C ile +25 °C arasında, kuru ortamda
Üzerinde
yürünebilirlik      : Yaklaşık 30-60 dakika sonunda
Kaplanabilirlik
süresi
: Yaklaşık 60-90 dakika sonunda
Çalışma süresi : 5 – 15 dakika arasında, su miktarına ve kıvama göre değişken
Renk
: Gri

Dikkat
Kromatı azaltılmıştır. Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile
reaksiyon verir alkali çözelti oluşur. Cilt ve gözler korunmalı, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Uçucu organik maddelerin orta ve uzun
süredeki salınımı ihmal edilebilecek düzeydedir. Uygulama sırasında, sonrasında ve ürünün tamamen kuruma süresince ortam
iyice havalandırılmalıdır.  Uygulama sırasında ortamda yemek
yenmemeli, sıvı ve sigara içilmemelidir.  Uygulama sırasında koruyucu eldiven giyilmelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklanmalıdır. Profesyonel kullanıcılar içindir.
Artık malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme
gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli
atık olarak bertaraf edilmelidir.
Burada yer alan bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımı ile
ilgili öneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadır.
Malzemeler ve uygulama şartları uygulama amaçlarına göre
değişebileceği gibi, ürünlerimizin uygulama amacına uygunluğu
uygulama öncesinde test edilmelidir.  

Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm
veriler +23 °C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında
ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme
olabilmektedir.
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DC

KEND‹L‹⁄‹NDEN
YAYILAN HAZIR TESV‹YE ﬁAPI 2-15 mm

•
•
•
•
•

paklar kayboluncaya dek karıştırılır (400-800 devir/dakika).
5 dakika kapta dinlendirildikten sonra yüzeye dökülür. Her
defasında 30 dakika içinde tüketilecek miktarda karışım hazırlanmalıdır. Makina ile uygulama yapılacak ise spiral pompa
kullanılmalı ve uygulamaya 25 dakikadan daha uzun süre ara
verilmemelidir.

Kendiliğinden yayılır
Her kalınlıkta hızlı kurur
2 - 15 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir
Zemine mükemmel yapışır
Yerden ısıtmalı zeminler için uygundur.

Tanımı

Uygulama Aletleri

Sentetik katkılar içeren, çimento esaslı, kendiliğinden yayılan
zemin tesviye şapı.

Uygun düz mala, spiral pompalı şap makinası

Uygulama AIanları

Sarfiyat

İstenilen düzgünlükte olmayan zeminlerde, PVC, halı, seramik,
kilitli laminat parke ve karo seramik gibi kaplamaların yapıştırılmasından önce dengeleyici olarak ve tesviye amaçlı kullanılır.
Mineral esaslı yüzeyler, beton zeminler, sağlam karo seramik,
doğaltaş ve terrazzo üzerine uygulanabilir.

1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Ambalaj
25 kg kraft torba

Depolama

Uygulama

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır.
Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı,
üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla üst
üste konulmamalıdır.
Kısa süreli depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli
depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

• Thomsit DC hazırlanmasında önerilen orandan fazla su kullanıldığı takdirde, hava kabarcığı, sedimantasyon ve mukavemetlerde düşme gözlemleneceğinden, dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Şap uygulanacak zeminler yapısal olarak sağlam, temiz, çatlaksız varsa yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır. Temiz ve sağlam yüzeyler; emici ise Thomsit R 777; emici
değilse Thomsit R 766 ile astarlanmalıdır. Zayıf, eski ve taşıyıcı olmayan zeminlerin astarlanmasında epoksi esaslı Thomsit
R 755 veya Thomsit EP 201 kullanılmalıdır. Epoksi astar, ürünü teknik föyünde belirtildiği şekilde uygulanmalıdır. Zemin
tamir işleri şap uygulamasından en az 24 saat önce uygun
Ceresit veya Thomsit tamir harçları kullanılarak yapılmalıdır.
• Thomsit DC; tek uygulamada 2-15 mm kalınlıkta dökülebilir.
25 kg DC, 5,120 lt suya karıştırma halinde ilave edilir ve to-

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.
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Dikkat

Teknik Özellikler

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.

Çalışma süresi
: 30 dakika
Üzerinde yürünebilirlik
: 8 saat sonunda
Uygulama sıcaklığı
: 5 °C ile 30 °C arasında
Solvent esaslı yapıştırıcı ile
kaplanabilirlik
: 7 gün sonunda
Akrilik esaslı yapıştırıcılar ile
kaplanabilirlik
: 72 saat sonunda
Fayans kaplanabilirlik
: 48 saat sonunda
Yangın Tepki Sınıfı
: A1
Maksimum Tanecik Boyutu
: 1,00 mm
TS EN 13813 CT - C25 - F6 sınıfına uygundur. Standart Yayım
Tarihi : Aralık 2004
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DD

KEND‹L‹⁄‹NDEN
YAYILAN HAZIR TESV‹YE ﬁAPI 0,5-5 mm

•
•
•
•

Sarfiyat

Her kal›nl›kta h›zl› kurur
Yerden ›s›tmal› zeminler için uygundur
0,5-5 mm kal›nl›k tek kat uygulamada elde edilir
Tekerlekli sandalye yüküne dayan›r

1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Ambalaj

Tanımı

25 kg kraft torba

Sentetik katk›lar içeren, çimento esasl›, kendili€inden yay›labilen
zemin tesviye ﬂap›.

Depolama
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst
üste konulmamalıdır.

Uygulama AIanları
‹stenilen düzgünlükte olmayan zeminlerde, PVC, hal›, karo seramik ve yüzer parke uygulamalar›ndan önce dengeleyici olarak
ve tesviye amaçl› kullan›l›r.

Uygulama
• Thomsit DD di€er ﬂaplarla kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Yeni uygulanan
ﬂap›n kürleﬂmesi esnas›nda yüksek ›s› ve hava ak›m›ndan
korunmas› gerekir. Zeminden ›s›tmal› sistemlerde; ›s›tma 10
gün önceden devreye girmiﬂ olmal› ve uygulama esnas›nda
kapat›lmal›d›r. Uygulamadan 72 saat sonra ›s›tma tekrar
çal›ﬂt›r›labilir.
• ﬁap uygulanacak zeminler yap›sal olarak sa€lam, temiz,
çatlaks›z; var ise ya€ vb. kimyasallardan ar›nd›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
Emici yüzeyler 24 saat öncesinden Thomsit R 777 Primer ile;
emici olmayanlar ise Thomsit R 766 Primer ile astarlanm›ﬂ
olmal›d›r. Bozuk ve aﬂ›r› emici yüzeyler Thomsit R 755 veya
Thomsit EP 201 ile astarlanmal›d›r.
• Thomsit DD; tek kat uygulamada 0,5-5 mm kal›nl›kta dökülebilir. Thomsit DD suya kar›ﬂt›rma alt›nda ilave edilir ve topaklar kayboluncaya dek kar›ﬂt›r›l›r (max. 600 devir/dakika).

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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Teknik Özellikler
Kimyasal yap›

: Mineral dolgu, sentetik katk› ve çimento içerir
Bulk yo€unluk
: 1,3 gr/cm3
Çal›ﬂma süresi
: 30 dakika
Üzerinde yürünebilirlik : 2 saat
Kar›ﬂ›m oran›
: 6,25 lt su / 25 kg Thomsit DD
Bas›nç mukavemeti
: 28 gün > 25 N/mm2
E€ilme mukavemeti
: 28 gün > 6,0 N/mm2
Kaplama için
bekleme süresi
: 24 saat (<3 mm kalınlık)
48 saat (>3 mm kalınlık)
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DX

KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN HAZIR TESVİYE ŞAPI 1-10 mm

•
•
•
•

Sarfiyat

Her kal›nl›kta h›zl› kurur
Mükemmel bas›nç mukavemeti sa€lar
Yerden ›s›tmal› zeminler için uygundur
0,5-10 mm kal›nl›k tek uygulamada elde edilir

1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Ambalaj

Tanımı

25 kg kraft torba

Sentetik katk›lar içeren, yüksek bas›nç mukavemetine sahip, çimento esasl›, kendili€inden yay›labilen zemin tesviye ﬂap›.

Depolama
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst
üste konulmamalıdır.

Uygulama AIanları
‹stenilen düzgünlükte olmayan zeminlerde, her türlü PVC, hal›,
seramik ve masif parke uygulamalar›ndan önce, dengeleyici
ve tesviye amaçl› kullan›l›r. Masif parke uygulamas› yap›lmas›
planlanan zeminlerde en az 3-5 mm kal›nl›€›nda uygulanmas›
tavsiye edilir.

Uygulama

Raf Ömrü

• Thomsit DX di€er ﬂaplarla kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Yeni uygulanan
ﬂap›n kürleﬂmesi esnas›nda yüksek ›s› ve hava ak›m›ndan
korunmas› gerekir. Zeminden ›s›tmal› sistemlerde; ›s›tma 10
gün önceden devreye girmiﬂ olmal› ve uygulama esnas›nda
kapat›lmal›d›r. Uygulamadan 72 saat sonra ›s›tma tekrar
çal›ﬂt›r›labilir.
• ﬁap uygulanacak zeminler yap›sal olarak sa€lam, temiz,
çatlaks›z; var ise ya€ vb. kimyasallardan ar›nd›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
Emici yüzeyler 24 saat öncesinden Thomsit R 777 Primer ile;
emici olmayanlar ise Thomsit R 766 Primer ile astarlanm›ﬂ
olmal›d›r. Bozuk ve aﬂ›r› emici yüzeyler Thomsit R 755 veya
Thomsit EP 201 ile astarlanmal›d›r.
• Thomsit DX suya kar›ﬂt›rma alt›nda ilave edilir ve topaklar
kayboluncaya dek kar›ﬂt›r›l›r (max. 600 devir/dakika).

Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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Teknik Özellikler
Kimyasal yap›

: Mineral dolgu, sentetik katk› ve çimento içerir
Bulk yo€unluk
: 1,3 gr/cm3
Çal›ﬂma süresi
: 25 dakika
Üzerinde yürünebilirlik : 2 saat
E€ilme mukavemeti
: > 7 N/mm2 (28 gün)
Bas›nç mukavemeti
: > 30 N/mm2 (28 gün)
Kar›ﬂ›m oran›
: 25 kg Thomsit DX / 6,25 lt su
Kaplama için
bekleme süresi
: 48 saat
72 saat (ahşap kaplama)
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HD 50

KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN BASINÇ
VE SU DAYANIMLI
İÇ & DIŞ ALAN TESVİYE ŞAPI (4 - 50 mm)

•
•
•
•
•
•
•

İç ve Dış mekan
• Çimento esaslı zeminleri Thomsit R 755 epoksi astar ile astarlanır. Astar kurumadan üzerine tanecik boyutu 0,3-0,7 mm
arası olan kuru kum serpilir, astar kuruduktan sonra kumun
fazlası temizlenir ve yüzeyi vakumlanır.
• Thomsit HD 50, uygun miktarda hazırlanmış temiz suyun içine
eklenir ve elektrikli mikserle (400-800rpm) tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. Uygun şekilde
hazırlanmış karışımı zemine dökülür, mala ile yayılır ve kirpi
rulo ile hava kabarcıklarından arındırılır. Uygulama yapıldıktan sonra yüzey hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
• 4 - 10 mm kalınlıklar arasında yapılacak uygulamalarda ürün
kum ilavesi olmadan kullanılır. 10 mm üzerindeki uygulamalar için ağırlıkça 2 birim Thomsit HD 50 ile 1 birim kuru kum
karıştırılır. 10 - 20 mm kalınlık için 0 - 2 mm, 20 - 50 mm
kalınlık için 2 - 8 mm tanecik boyutunda kuru kum kullanılmalıdır. Kum ilavesi ile ürünün teknik özelliklerinde değişiklikler
olabilir.
• 4 - 20 mm kalınlıklar arasında istenen yüzey özelliklerinin
sağlanması ve hava kabarcıklarından arındırmak için uygun
kirpi rulo kullanılması kesinlikle tavsiye edilmektedir. Eğimli
şapların tesviyesi sırasında, 25 kg Thomsit HD 50 ile 3,5 - 4
litre su ile karıştırılarak uygun karışım hazırlanmalıdır.
• Fazla malzeme, taze iken su ile temizlenebilir; kurumuş
malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yüksek yüke maruz kalacak yüzeylerde (örneğin forklift),
Thomsit HD 50 en az 6 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.
Geniş alan uygulamalarında, alan 20 - 25 m2’lik bölümlere ayrılmalı ve bölümler arasındaki derzler uygun mastik
veya profiller yardımıyla doldurulmalı ve yalıtılmalıdır.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilme
Kendiliğinden yayılabilme
Yüksek basınç ve yük dayanımı
Suya karşı dayanıklı
Endüstriyel zeminler için uygun
Her kalınlıkta hızlı kuruma
Pompa ile uygulanabilme

Tanımı
Sentetik katkılarla güçlendirilmiş, çimento esaslı 4 – 50 mm
kalınlıklar arasında kullanılabilen iç ve dış mekan için uygun,
zemin tesviye şapı.

Uygulama AIanları
Beton ve kaba beton zeminler, endüstriyel alanlar, yaşam alanları, teras ve balkonlar, eğimli beton zeminler üzerinde fayans
ve diğer kaplamalardan önce kullanılır. Mağaza, fabrika koridoru, garaj ve kiler gibi alanlarda kullanıma uygundur. Dekoratif
kaplamalar öncesinde evlerde ve ticari alanlarda zeminin hazırlanmasında kullanılır. 4 – 10 mm kalınlıklar arası kum ilavesi
olmadan, 10 – 50 mm kalınlıklar arası uygun tanecik boyutlu
kum ile karıştırılarak kullanılır. Hem iç, hem de dış mekan uygulamalar için uygundur.

Uygulama
• Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, ayırıcı malzemelerden arındırılmış, taşıyıcı ve sağlam olmalıdır. Mineral zeminler, eski çimentolu malzeme kalıntılarından tamamen temizlenmiş olmalıdır.
Geniş bozukluk ve çukurlar 24 saat öncesinden 2 birim Thomsit HD 50 ve 1 birim (0-8mm) kum karışımıyla hazırlanmış
harçla veya uygun tamir harcıyla onarılmalıdır.
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Sarfiyat

Teknik Özellikler

1,9 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Bulk yoğunluk
Karışım oranı

: 1,36 g/cm3
: kendinden yayılan kıvam; 25 kg
Thomsit HD 50 : 4,5 l su pompa ile uygulama; 25 kg Thomsit HD 50 : 3,5-4 l
su
Uygulama sıcaklığı
: 5 °C ile 30 °C arasında, kuru ortamda
Uygulama süresi
: yaklaşık 45 dakika
Üzerinde yürünebilirlik : Yaklaşık 3 saat sonunda
Eğilme mukavemeti : ≥ 9 N/mm2, 28 gün sonunda
Basınç mukavemeti : ≥ 40 N/mm2, 28 gün sonunda
Kaplanabilme süresi : 7 gün sonra

Depolama
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en
fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst
üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.

Dikkat
Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve
cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile
yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen
doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve
atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali
reaksiyon verir.
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XXL XPRESS

KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN
HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI (0,5 - 20 mm)
madan önce yüzey uygun Thomsit ürünü ile astarlanmalıdır.
Emici olmayan, alt zemine yüksek mukavemetle yapışmış ve
sağlam, su geçirimsiz ve sertleşmiş yapıştırıcı yatağı üzerine
Thomsit XXL XPRESS, 3 mm kalınlığa kadar astarsız olarak
uygulanabilir. Şap üzerine ahşap zemin kaplaması yapıştırılacak ise yapıştırıcı ve önceden kalan şap kalıntıları yüzeyden
mümkün olduğunca temizlenmelidir. Yeni ve düzgün şekilde
kum serpilmiş mastik asfalt zeminler astar kullanılmadan 5
mm kalınlığa kadar tesviye edilebilir.
• Uygulama: 25 kg Thomsit XXL XPRESS, 5,5 – 6 lt temiz suyun
içine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) topaklar kaybolup, tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar 2
dakika boyunca karıştırılır. Uygun şekilde hazırlanmış karışım
zemine dökülür, mala ile yayılır ve kirpi rulo ile hava kabarcıklarından arındırılır. 0,5 – 10 mm kalınlıklar arasında yapılacak uygulamalarda ürün kum ilavesi olmadan kullanılır. 10
– 20 mm kalınlığındaki uygulamalar için ağırlıkça Thomsit XXL
XPRESS’e %30 oranında 0 -2 mm tanecik boyutunda kuru kuvarz kumu karıştırılır. Mastik asfalt ve emici olmayan mineral
esaslı zeminlerde minimum 2 mm kalınlığında şap uygulanmalıdır. Mastik asfalt zeminlerde şap kalınlığı 5 mm’yi aşmamalıdır. Fazla malzeme, taze iken su ve sabun ile temizlenebilir;
kurumuş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yeni
uygulanmış ürün direk güneş ışığından korunmalıdır. Ürün
başka şaplar ile karıştırılmamalıdır. Islak ve dış mekanlarda
kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta yapılan uygulamalarda
ürün serin yerde hazırlanmalı ve karışım suyu olarak soğuk su
kullanılmalıdır. Uygulamadan 3-4 saat sonra zımparalanabilir.
Ürün en iyi +15 °C ile +25 °C sıcaklığında ve %75 bağıl nem
oranına sahip ortam koşullarında uygulanır.

• XPRESS - Sadece 90 dakikada kaplamaya hazır
• %90’a kadar daha az tozuma ile çok kolay ve güvenli uygulama
• Mükemmel yayılma ve tesviye özelliği
• ULTRA pürüzsüz yüzeyi ile yapıştırıcı sarfiyatında tasarruf
• Çok yüksek mukavemet (ahşap kaplamalar için uygun)
• Her kalınlıkta hızlı kuruma
• Pompa ile uygulanabilme
• Yerden ısıtmalı zeminler için uygun
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1 R
• Düşük kromatlı çimento içerir - GISCODE ZP 1

Tanımı
Çok düşük emisyonlu, sentetik katkılarla güçlendirilmiş, çimento
esaslı, 0,5 – 20 mm kalınlıklar arasında kullanılabilen, iç mekan
için uygun, çok hızlı kuruyan zemin tesviye şapı. 90 dakika içinde kuruyarak çok yüksek basınç dayanımına ulaşır ve üzerine
kaplama malzemesi uygulanmasına imkan verir.

Uygulama AIanları
İç mekanlarda çimento esaslı şap ve beton zeminlerde, seramik,
doğaltaş, terrazzo vb. ile sudan etkilenmeyen yapıştırıcı kalıntıları ve sağlam olan eski kaplamalar üzerine uygulanabilir.
Mağaza, fabrika koridoru, garaj ve kiler gibi alanlarda kullanıma uygundur. Dekoratif kaplamalar öncesinde evlerde ve ticari
alanlarda zeminin hazırlanmasında kullanılır.

Uygulama
• Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, ayırıcı malze-

melerden arındırılmış, taşıyıcı ve sağlam olmalıdır. Mineral
zeminler, eski çimentolu malzeme kalıntılarından tamamen
temizlenmiş olmalıdır. Kalsiyum sülfat zeminler mutlaka zımparalanmalı, kalıntılar vakumla temizlenmeli ve şap uygulan-

Sarfiyat
1,5  kg/m2 (1 mm kalınlık için)
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Renk

Teknik Özellikler

Gri

Karışım oranı

Ambalaj

Uygulama sıcaklığı

25 kg polietilen torba

: 25 kg Thomsit XXL Xpress için
5,5 - 6 l su
: +5 °C ile +30 °C arasında, kuru
ortamda
: yaklaşık 90 dakika sonunda

Üzerinde yürünebilirlik
Kaplanabilirlik süresi
- zemin kaplamaları
: yaklaşık 90 dakika sonunda
- ahşap zemin kaplamaları : yaklaşık 12 saat sonunda
Çalışma süresi
: 20 dakika

Depolama
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.

Raf Ömrü
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.

Dikkat

Kromatı azaltılmıştır. Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile
reaksiyon verir alkali çözelti oluşur. Cilt ve gözler korunmalı, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Uçucu organik maddelerin orta ve uzun
süredeki salınımı ihmal edilebilecek düzeydedir. Uygulama sırasında, sonrasında ve ürünün tamamen kuruma süresince ortam
iyice havalandırılmalıdır. Uygulama sırasında ortamda yemek
yenmemeli, sıvı ve sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında koruyucu eldiven giyilmelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklanmalıdır. Profesyonel kullanıcılar içindir.
GISCODE ZP 1 (düşük kromat içeriği)
EMICODE EC 1 R (GEV’e göre çok düşük emisyonludur)
Artık malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme
gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli
atık olarak bertaraf edilmelidir.
Burada yer alan bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımı ile
ilgili öneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadır.
Malzemeler ve uygulama şartları uygulama amaçlarına göre
değişebileceği gibi, ürünlerimizin uygulama amacına uygunluğu
uygulama öncesinde test edilmelidir.
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P 625

İKİ
KOMPONENTLİ
POLİÜRETAN ESASLI PARKE YAPIŞTIRICISI
•
•
•
•
•

Su ve solvent içermez
Esnek yapışma sağlar
İlk ve nihai yapışmada yüksek performans verir
Uygulama kalınlığından bağımsız olarak sertleşir
Çok geniş uygulama alanına sahiptir

• Uygulama: Yapıştırıcı, reçine ve sertleştiricinin iki ayrı kompartımanda olduğu tek bir ambalaj içinde sunulur. Tenekenin
alt kısmında A komponenti, kapak kısmında    B komponenti bulunur. Kapağın üstünde işaretli yere ve kapağın dibine
birkaç delik açılır ve B komponentin A komponentin üzerine
akması sağlanır. B komponent, tamamen A komponentin
üzerine dolduktan sonra, uygun karıştırıcı yardımıyla en az 2
dakika karıştırılır. Karıştırıcının hızı en fazla 300 devir/dakika
olmalıdır. Kullanılacak ahşap kaplamaya bağlı olarak B3, B11
veya B15 tarak kullanılarak yapıştırıcı yüzeye uygulanmalıdır. Yapıştırıcının açık zamanı göz önüne alınarak, bir defada açık zaman süresi içinde uygulama bitirilebilecek kadar
malzeme yüzeye çekilmelidir. Ahşap kaplama malzemesinin
arkasının tamamen yapıştırıcı ile ıslandığından emin olunmalıdır. Kaplama malzemesinin sadece sırtı yapıştırıcı ile tamamen
ıslatılmalı, köşelere yapıştırıcı sürülmemelidir. Duvar ve zemin
kaplaması arasında en az 10 mm genişliğinde derz bırakılarak
döşeme yapılmalıdır. Derz ayraçları döşemeden hemen sonra
kaldırılmalıdır. Döşeme esnasında veya döşemeden sonra ilk
24 saat içerisinde kaplama üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır.
Zemin sıcaklığının 15°C ve ortam sıcaklığının 18°C’den yüksek ve bağıl nemin %75’ten düşük olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Yapıştırıcı aşırı stoklamadan ötürü veya
hava ile temas sebebiyle kabuk bağlamış ise o kısım atılmalı,
kesinlikle malzeme içine karıştırılmamalıdır. Yapıştırıcı yaşken (dışarı taşan kısımlar) alkol ile temizlenebilir. Uygulama
aletleri alkol ile uygulamadan hemen sonra temizlenmelidir.
Açık zaman süresi sıcaklığa göre değişkenlik gösterebilir. Süre
yüksek sıcaklıkta kısalırken, düşük sıcaklıkta uzayacaktır.

Tanımı
Solvent içermeyen, hızlı kuruyan poliüretan esaslı iki komponentli yapıştırıcıdır.

Uygulama AIanları
Çok düşük emisyonlu, 2 bileşenli, emici ve emici olmayan yüzeylere aşağıdaki zemin kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında
kullanılan poliüretan yapıştırıcıdır.
- her çeşit parke (mozaik, dikdörtgen, masif vb.)
- ahşap blok ve ağaç kaplamalar
- laminat
- lamine
Thomsit P 625 EN 14 293 standardına uygundur.

Uygulama
• Yüzey Hazırlığı: Zemin kuru, yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmış, temiz, çatlaksız, sağlam ve basınca dayanıklı
olmalıdır. Kalsiyum sülfat yüzeyler mutlaka zımparalanmalı
(16’lık zımpara) ve vakumlu temizlik makineleri ile temizlenmelidir. İyi kumlanmış mastik asfalt yüzeyler astar gerektirmez. Seramik karolar veya terrazzo zeminler gibi su geçirmez, pürüzsüz yüzeyler iyice temizlendikten sonra P 625 astar
uygulanmadan doğrudan kullanılabilir. Bozuk ve tesviyesinde
olmayan eski zeminler uygun Thomsit astar malzemesi uygulandıktan sonra Thomsit kendiliğinden yayılan zemin tesviye
şapları ile düzeltilerek kaplamaya hazırlanır.
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Sarfiyat

Teknik Özellikler

- mozaik parke
B3 dişli tarak 800–1100 g/m2
- parke,10 mm masif parke
işlenmiş parke, ahşap blok B11 dişli tarak 1000–1300 g/m2
- Laminat, büyük ebatlı parke B15 dişli tarak 1400–1750 g/m2

Komponent A
: macun sıvı
: kırık beyaz
: 1,65 kg/l
: 7 : 1 (ağırlıkça)
: 25–40 dak
: yok
: 60 dak.
: 24 saat sonunda

Komponent B

Kıvam
Renk
kahverengi
Yoğunluk
1,2 kg/l
Karışım oranı A : B
Kap süresi
Açık zaman
Çalışma süresi
Yük dayanımı
Yüzey işleme /
kumlama işlemi
: en erken 24 saat önce
Sıcaklık dayanımı
– kürlendikten sonra : maksimum +50 °C, alttan ısıtmalı
sistemlerde
– nakliye
: -20 °C - +50 °C
– stok
: +10 °C - +30 °C
Ürün Güvenliği
: Orta ve uzun dönemde açığa çıkan
uçucu organik madde (VOC) miktarı
ihmal edilebilir.

Ambalaj
Kombiset : 12 kg
Komponent A : 10,5 kg plastik kova (Sıvı)
Komponent B : 1,5 kg kraft torba (Toz)

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Dikkat
Solunması halinde sağlığa zararlıdır. Gözleri, solunum sistemini
ve cildi tahriş edicidir. Solunduğunda, cilt ile temasında alerji yapabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Buharını solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/
maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin)
Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Artık malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece
tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir.
Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık
şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak
bertaraf edilmelidir.
Burada yer alan bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımı ile
ilgili öneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadır.
Malzemeler ve uygulama şartları uygulama amaçlarına göre
değişebileceği gibi, ürünlerimizin uygulama amacına uygunluğu
uygulama öncesinde test edilmelidir.
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P 685

TEK
KOMPONENTLİ
FLEXTEC®
ESASLI ELASTİK PARKE YAPIŞTIRICISI

Sarfiyat

•
•
•
•

Uzun süreli güçlü yapışma
Çoğu yüzey için astar gerektirmez
Özellikle mineral esaslı yüzeyler için ideal
Üstün FlextecTM Teknolojisi:
- Su ve solvent içermez
- Çok kolay ve hızlı uygulama
- Daha kolay temizlik
- Elastikiyetini korur
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus

Mozaik parke B3 tarak : 750-900 g/m2
Şerit parke B11 tarak : 900-1200 g/m2
Büyük ebatlı parkeler B15 tarak : 1050 - 1250 g/m2

Ambalaj
16 kg plastik kova

Raf Ömrü

Tanımı

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Flextec esaslı, tek komponentli, su geçirimsiz özellikte, elastik
yapıştırıcı.

Uygulama AIanları

Dikkat

Her türlü parke ve ahşap kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılan, tek komponentli, düşük emisyonlu elastik yapıştırıcı. Emici
ve emici olmayan yüzeylerde yatayda ve düşeyde kullanılabilir.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

Uygulama
• Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz,
yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kalsiyum sülfat yüzeyler ve
yeni yüzeyler mutlaka zımparalanmalı ve vakumlu temizlik
makineleriyle temizlenmelidir. Eski yüzeylerdeki bozukluklar
Thomsit zemin tesviye şaplarıyla düzeltilmelidir.
• Kullanılacak ahşap kaplamaya bağlı olarak B3, B11 veya B15
tarak kullanılarak yapıştırıcı yüzeye uygulanmalıdır. Yapıştırıcının açık zamanı göz önüne alınarak, bir defada açık zaman
süresi içinde uygulama bitirilebilecek kadar malzeme yüzeye
çekilmelidir. Yüzey sıcaklığının 15°C’nin altında ve nemin
%75’in üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yanlış depolama sonucu yüzeyde kabuk oluşmuşsa, kabuk
malzemenin içine karıştırılmamalı, atılmalıdır.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk
Açık zaman
Mekanik etkilere dayanıklılık

: 1,55 g/cm3
:: 24 saat sonra
(emici olmayan
yüzeylerde 48 saat
sonra)
Depolama sırasında sıcaklık dayanımı : 0 °C ile 50 °C
Darde sesi sönümleme
: 13 dB
(DIN EN ISO
10140’a göre)
Oda sesi sönümleme
: 12 dB
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P 640

PARKE FUGA YAPIﬁTIRICISI
•
•
•
•

• Kulland›ktan sonra ﬂiﬂe s›k›ca kapat›lmal›d›r. Dondan
korunmal›d›r.

Esnek yap›ﬂma sa€lar (norm DIN 218)
‹lk ve nihai yap›ﬂmada yüksek performans verir
Yerden ›s›tmal› sistemler için uygundur
D3 s›n›f›, neme ve rutubete dayan›kl›d›r

Sarfiyat
40 gr/m2

Tanımı
Dispersiyon esasl›, solvent içermeyen parke yap›ﬂt›r›c›s›.

Renk

Uygulama AIanları

Şeffaf

Yüzer parke uygulamas›nda, parkelerin birleﬂme fugalar›n›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r.

Ambalaj

Uygulama

Raf Ömrü

0,5 kg plastik ﬂiﬂe

• Yeni tamamlanm›ﬂ alttan ›s›tmal› zeminlerde, tesviye ve
kaplama yerleﬂtirilmeden, ﬂap önceden ›s›t›lmal›d›r. Ön
›s›tma hergün dereceyi 5 °C art›rarak 35 °C’ye kadar
ç›kar›lmal›d›r. Yeni ﬂap at›ld›ktan 28 gün sonra kaplama
iﬂlemine baﬂlanmal› ve uygulama yap›l›rken ›s›tma sistemi
kapat›lmal›d›r. So€uk havalarda, mevcut s›cakl›k kademeli
olarak ﬂap›n yüzeyinin s›cakl›€› 15 °C - 18 °C’ye gelinceye
kadar 5’er derece art›r›lmal›d›r. Yerden ›s›tmal› zeminlerde kaplama yerleﬂtirilmeden önce, ›s›tma 10 gün önceden
devreye sokulmal›d›r. Kaplamay› yerleﬂtirmek için ›s›tma
kapat›lmal›d›r, k›ﬂ›n s›cakl›k yar›-gücüne düﬂürülebilir (zemin
s›cakl›€› 20 °C). Kaplama yap›ld›ktan 72 saat sonra ›s›tma
tam olarak devreye sokulabilir.
• Zemin kuru olmal›d›r. Birleﬂim yerleri temiz, ya€ ve kirden
ar›nd›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
• Ambalaj›n ucu kesildikten sonra yap›ﬂt›r›c› birleﬂim noktas›
boyunca eﬂit olarak sürülür. S›ras›yla yap›ﬂt›r›lacak elemana
dikkatle bas›nç uygulan›p, fazla yap›ﬂt›r›c› hemen silinmelidir.
• B3, 23/48, 23/47 diﬂli taraklar uygulama aleti olarak
kullan›labilir.

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Dikkat
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.
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Teknik Özellikler
pH de€eri
Yo€unluk
Aç›k zaman
Kuruduktan sonra
s›cakl›k dayan›m›
Suya dayan›kl›l›k

: 4,0
: 1,10 gr/cm3
: Minimum 24 saat
: Max. 50 °C’ye kadar
: Limitli, neme dayan›kl›d›r.

326

K 188

PVC ZEMİN KAPLAMA YAPIﬁTIRICISI

•
•
•
•
•

Sarfiyat

‹lk ve nihai yap›ﬂmada yüksek performans verir
Yerden ›s›tmal› zeminler için de uygundur
Tekerlekli sandalye yüküne dayan›kl›d›r
Uzun ömürlüdür, yaﬂlanmadan etkilenmez
Solvent içermez, okul, hastane gibi yerlerde kullan›ma
uygundur

250-300 gr/m2

Renk
Beyaz

Ambalaj

Tanımı

20 kg ve 5 kg plastik kova

Yap›ﬂmay› art›r›c› organik ve inorganik katk›lar içeren, solventsiz, poliakrilat dispersiyon esasl› yap›ﬂt›r›c›.

Raf Ömrü

Uygulama AIanları
PVC; PU, lateks s›rtl› tekstil yer döﬂemeleri ve hal›
yap›ﬂt›r›lmas›nda, PVC’den üretilmiﬂ kaplama malzemelerinin
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r.

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Uygulama

Dikkat
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

• Zemin düz, kuru, temiz, çatlaks›z, çekme ve bas›nca dayan›kl›
olmal›d›r. Düzgün olmayan yüzeyler için Thomsit Haz›r Tesviye ﬁaplar› kullan›lmal›d›r.
• Kullan›mdan önce iyice kar›ﬂt›r›lmal› ve diﬂli tarak ile zemine
yay›lmal›d›r. Kaplama birleﬂim kayna€› ancak uygulamadan
24 saat sonra yap›labilir.
• Zeminden ›s›tmal› döﬂemelerde ›s›tma sistemi kaplamadan 10
gün önce çal›ﬂt›r›lmal› ve kaplama s›ras›nda kapat›lmal›d›r.
Zemin ›s›s› 18 °C’yi geçmemelidir. Döﬂemeden 72 saat sonra
kalorifer tekrar çal›ﬂt›r›labilir. Uzun bir depolama s›ras›nda
yüzeyde oluﬂabilecek tabaka kullan›ma baﬂlamadan önce
at›lmal›d›r.
• A3 ve B1 diﬂli tarak uygulama aleti olarak kullan›labilir.

327

Teknik Özellikler
pH
Yo€unluk
Aç›k zaman
Mekanik Etkilere
Dayan›kl›l›k
Son kuruma
Is› mukavemeti
Depolama sistemi

: 6,5-7,5
: 1,2 gr/cm3
: 30-35 dakika
:
:
:
:

24 saat sonra
72 saat sonra
50 °C
0 °C ile 50 °C aras›nda
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K 188 E

PVC, ZEM‹N & DUVAR KAPLAMA YAPIﬁTIRICISI
•
•
•
•
•
•

• Yanl›ﬂ depolama sonucu yüzeylerde kabuk oluﬂmuﬂsa, kabuk
malzemenin içine kar›ﬂt›r›lmamal›, at›lmal›d›r.
• Uygulama s›ras›nda malzeme iyice kar›ﬂt›r›lmal› ve uygun diﬂli
tarak yard›m›yla yüzeye uygulanmal›d›r.
• Islak Yap›ﬂt›rma (emici yüzeylere): Malzeme yüzeye
diﬂli tarakla uyguland›ktan sonra, 10-20 dakika beklenir ve
kaplama malzemesi hava kabakc›klar›n›n oluﬂmas›na izin verilmeden yüzeye yerleﬂtirilir.
• Bas›nca Duyarl› Yap›ﬂt›rma (emici olmayan yüzeylere PVC ve CV kaplama yap›ﬂt›r›lmas›nda) : Malzeme
yüzeye diﬂli tarakla uyguland›ktan sonra, malzemenin aç›k
sar› olan renginin neredeyse ﬂeffaf olmas›na kadar beklenir
(yaklaﬂ›k 30-60 dakika). Zemindeki malzemeye dokunarak,
dokunuldu€unda parmakta iz b›rakmamas›na bak›l›r ve parmakta iz kalm›yorsa, kaplama malzemesi yüzeye yerleﬂtirilir.
• Kontakt Yap›ﬂt›rma: Malzeme kaplaman›n s›rt›na ruloyla
ve yüzeye A4 diﬂli tarakla uygulan›r. Malzemenin renginin
ﬂeffafa yak›n olmas› için beklenir (yaklaﬂ›k 30-60 dakika)
(parmak ile kontrol unutulmamal›d›r). Kaplama malzemesi
yerleﬂtirilir. Bu metod özellikle kauçuk kaplamalar›n geçirimsiz yüzeylere yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r.

Çok yüksek yap›ﬂkanl›k
Islak, bas›nca duyarl› ve kontakt yap›ﬂt›rmaya uygunluk
Zor kaplamalarda bile yüksek ›slatma yüzeyi
Ekonomik kullanım
Yatay ve düﬂey uygulanabilirlik
Çok düşük emisyon - EMICODE EC1

Tanımı
Düﬂük emisyonlu, yüksek kaliteli, yüksek mukavemetli, düﬂeyde
kullan›ma uygun poliakrilat dispersiyon esasl› yap›ﬂt›r›c›.

Uygulama AIanları
• Homojen ve heterojen PVC kaplama malzemeleri
• CV kaplama malzemeleri
• Vinil kaplama malzemeleri
• Kauçuk kaplama ve kauçuk karolar (maksimum 2,5 mm
kal›nl›kta, düzgün s›rtl›)
• PVC, PUR s›rtl› tekstil kaplamalar
Yukar›daki kaplamalar›n emici yüzeylere yap›ﬂt›r›lmas›nda
kullan›l›r.
Emici olmayan, geçirimsiz yüzeylere PVC ve CV kaplamalar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda bas›nca duyarl› yap›ﬂt›r›c› olarak kullan›ma
uygundur.
Merdivenlere veya duvara yap›ﬂt›rmalarda kontakt yap›ﬂt›r›c›
olarak kullan›ma uygundur.

Sarfiyat
A1 tarak : 250 g/m2
A2 tarak : 280 g/m2
A3 tarak : 300 g/m2
A4 tarak : 220 g/m2
A5 tarak : 150 g/m2

Uygulama
• Yüzey temiz, kuru, çatlaks›z, sa€lam ve taﬂ›y›c› olmal›, toz,
ya€ ve kirden ar›nd›r›lmal›d›r. Eski yüzeylerdeki bozukluklar
Thomsit tesviye ﬂaplar›yla düzeltilmelidir.
• Yüzey s›cakl›€›n›n 15 °C’nin alt›nda ve nemin %75’in üzerinde
oldu€u durumlarda uygulama yap›lmamal›d›r.

Renk
Bej
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Ambalaj

Teknik Özellikler

20 kg plastik kova

Yo€unluk
Aç›k zaman

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

: 1,15 g/cm3
: 40 dakika (PVC için ıslak yapıştırma)
: 120 dakika (PVC için basınca duyarlı/
kontakt yapıştırma)

Mekanik etkilere
dayan›kl›l›k
: 24 saat
Son kuruma
: 72 saat
Depolama s›ras›nda
s›cakl›k dayan›m› : +10 °C - +30 °C (dondan korunmal›d›r)

Dikkat
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.
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K 112

‹LETKEN
PVC ZEMİN
KAPLAMAYAPIﬁTIRICISI
• Yaﬂ yap›ﬂma: Emici yüzeyler için yaﬂ yap›ﬂma metodu tavsiye edilir. ‹yi yay›lmay› sa€lamak için yap›ﬂt›r›c›y› zemine sürüldükten 10-20 dakika sonra döﬂeme iﬂlemine baﬂlanmal›d›r.
• Kontakt Yap›ﬂma: Gözeneksiz ve geçirimsiz yüzeylere
PVC yap›ﬂt›r›lmas›nda kontakt yap›ﬂma metodu tavsiye edilir.
Yap›ﬂt›r›c› zemine sürüldükten sonra filmin rengi sar›ya dönene kadar beklenmelidir, dokunuldu€unda kurulu€u hissedilmelidir. (oda s›cakl›€›nda, neme ba€l› olarak yaklaﬂ›k 45-60
dakika)
• Tarak bir defaya mahsus nemli bir bezle temizlenmelidir.
E€er yap›ﬂt›r›c› aﬂ›r› stoklamadan ötürü kabuk ba€lam›ﬂ ise
o k›s›m at›lmal›d›r. Yeni uygulanacak kum-çimento ﬂaplar›
için yerden ›s›tma sistemi önceden çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Sistem,
kaplama döﬂemeden önce 28 gün süreyle çal›ﬂt›r›lmal›d›r.
K›ﬂ aylar›nda ›s›tma sistemi günde 5 °C düﬂürülerek
15 - 18 °C’ye getirilmelidir. Sistemin s›cakl›€› uygulamadan
sonra 3 gün boyunca sabit tutulmal›, daha sonra 5’er derece
art›r›larak normal s›cakl›€›na getirilmelidir.

• Kullan›ma haz›rd›r
• Tüm iletken PVC yer kaplamalar› için uygundur
• Mevcut kaplanm›ﬂ PVC zeminler üzerine, ilgili ürün
kombinasyonlar›yla, iletken PVC yap›ﬂt›r›lmas›na uygundur
• Ekonomik sarfiyat sa€lar
• Mobilya yüklerine dayan›kl›d›r
• Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
• -10 °C’ye kadar dona dayan›kl›d›r
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1
• Solvent içermez - GISCODE D 1

Tanımı
Organik ve inorganik maddeler içeren özel dispersiyon esasl›
iletken yap›ﬂt›r›c›.

Uygulama AIanları
Thomsit K 112 kullan›ma haz›r dispersiyon esasl› bir yap›ﬂt›r›c›
olup iletken PVC kaplamalar için uygundur. DIN 16860,
DIN 51953 ve DIN 53276 normlar›n› karﬂ›lamaktad›r.

Sarfiyat

Uygulama

300-350 gr/m2 (S1 tarak ile uygulama)

• Zemin kuru, temiz, çatlaks›z, bas›nç ve gerilmelere dayan›kl›
olmal›d›r. Asfalt zeminler ve di€er geçirimsiz yüzeylerin Thomsit DD veya Thomsit DX ile 2 mm kal›nl›€›nda tesviye edilmesi
tavsiye edilir. Zemindeki hal›, linoleum, homojen ve heterojen
PVC, PVC s›rtl› kumaﬂ ve vinyl asbest gibi mevcut kaplamalar sökülmelidir. Kuvvetli yap›ﬂm›ﬂ eski PVC kaplamalar veya
vinyl karolar iyice temizlenmelidir. Sistem topraklanmal›d›r.
Genel kural olarak topraklama iﬂlemi bir elektrikçi taraf›ndan
yap›lmal›d›r. E€er sadece antistatik bir uygulama isteniyorsa,
iletken primere ihtiyaç yoktur.

Renk
Açık gri

Ambalaj
12 kg plastik kova

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
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Teknik Özellikler

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Yo€unluk
Aç›k zaman

Dikkat
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

Çalışma süresi
Mekanik etkilere
dayan›kl›l›k
Kürlenme
(nihai mukavemet)
Is› dayan›m›
Tekerlekli sandalye
yüküne dayanıklılık
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: 1,1 gr/cm3
: 15 dakika (ıslak yapıştırma)
45 dakika (basınca duyarlı/
kontakt yapıştırma)
: 45 dakika (ıslak yapıştırma)
120 dakika (basınca duyarlı/
kontakt yapıştırma)
: 24 saat sonra
: 72 saat sonra
: -10 °C ile 50 °C aras›nda
: DIN EN 12529
dayanıklılık kriterlerini karşılar

R 710

İKİ KOMPONENTLİ
POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI REÇİNE

•
•
•
•
•
•
•
•

Sarfiyat

Yüksek yap›ﬂma kuvvetine sahiptir
Neme ve hava ﬂartlar›na dayan›kl›d›r
Yerden ›s›tmal› sistemler için uygundur
Elastiktir, çatlama yapmaz
H›zl› priz al›r
Elektrostatik yük oluşmasını engeller
Çok yüksek yük dayanımını sağlar
İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur

500-2000 gr/m2

Renk
Bej (Komponent A)
Koyu Kahve (Komponent B)

Ambalaj

Tanımı

5 + 1 kg plastik kova
30 + 6 kg plastik kova

‹ki komponentli, solventsiz, h›zl› kuruyan poliüretan esasl›
yap›ﬂt›r›c›.

Raf Ömrü

Uygulama AIanları

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Endüstriyel kauçuk kaplamalarda, PVC kaplamalarda, yal›t›m
kaplamalar›nda (poliçim, regupol vb.) ayr›ca beton, cam, metal, seramik, polistren, ahﬂap, kontrplak, sunta ve kauçuk
karolar›n›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r.

Dikkat

Uygulama

Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. Yanma sırasında, özellikle sertleştirici B komponenti insan sağlığına zararlı gazlar oluşturur. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
tutunuz. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun
koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık
malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır.
Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel
atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak
bertaraf edilmelidir.

• Thomsit R 710 uygulanacak zeminlerin temiz, kuru, çatlaks›z,
bas›nç ve çekme mukavemetlerine sahip olmas› gerekir.
Is›tmal› sistemlerde ›s›tma 10 gün önceden devreye girmiﬂ
olmal› ve uygulama esnas›nda kapat›lmal›d›r. Uygulamadan
72 saat sonra sistem tekrar çal›ﬂt›r›labilir.
• Çift komponentli olan Thomsit R 710 a€›rl›kça 5 k›s›m R 710 A
komponent ve 1 k›s›m sertleﬂtirici olacak ﬂekilde en az 2 dakika kar›ﬂt›r›l›r. Thomsit R 710 uyguland›ktan 5 ile 8 saat sonra
sertleﬂir ve mekanik dayan›ma ulaﬂ›r. Yap›ﬂt›r›c›y› sürmek için
tarak kullan›lmal›d›r. A2, A3, B1, B2, B3, C1 tipi diﬂli taraklar
uygulama aleti olarak kullan›labilir.
• Sonradan nem etkisinde kalabilecek yüzeylere kaplama malzemelerinin yap›ﬂt›r›lmas› s›ras›nda yap›ﬂt›r›c›n›n her iki yüzeye de sürülmesi gerekir.
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Teknik Özellikler
Yo€unluk
Kar›ﬂ›m oran›

Komponent A
: 1,45 gr/cm3
: A€›rl›kça 5 k›s›m
Hacimce 3.4 k›s›m

Kar›ﬂ›m› kullanma
süresi
:
Sertleﬂme süresi
:
Mekanik dayan›kl›l›k :
Kimyasallara
dayan›kl›l›k
:
S›cakl›k dayan›m› :
Taﬂ›ma ve depolama
esnas›ndaki ›s›
dayan›m›
:

Komponent B
1,20 gr/cm3
A€›rl›kça 1 k›s›m
Hacimce 1 k›s›m

15-30 dakika (20 °C)
5 saat sonra
8 saat sonra
7 gün sonra
-20 °C ile 80 °C aras›
0 °C ile 50 °C aras›nda
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T 425

KARO HALI YAPIﬁTIRICISI

Ambalaj

• Sürekli yap›ﬂkanl›k özelli€i sayesinde rahatça sökülüp, tekrar
yerleﬂtirilebilme imkan›
• Yüksek yap›ﬂkanl›k
• Tamamen ç›kart›labilme
• Mevcut kaplama üzerine uygulanabilme
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1plus

10 kg plastik bidon

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan
ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Tanımı
Dispersiyon esasl›, yap›ﬂt›rma özelli€ini sürekli koruyan
yap›ﬂt›r›c›

Dikkat

Uygulama AIanları
PVC, yün, keçe s›rtl› hal› karolar›n›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r

Uygulama
• Thomsit T 425 uygulanacak zeminler sa€lam, toz, kir, ya€
vb. art›klardan temizlenmiﬂ olmal›d›r.Thomsit T 425 önceden
temizlenmiﬂ ve haz›rlanm›ﬂ zemine rulo yard›m›yla uygulan›r.
Gözenekli ve çok emici yüzeyler önceden uygun Thomsit astar ile astarlanmal›d›r. Linoleum, PVC, mozaik gibi mevcut
kaplamalar›n temiz, ya€ vb. art›klardan temizlenmiﬂ olmas›
gerekir. Thomsit T 425 haz›rlanm›ﬂ yüzeye köpük rulo ile
uygulanabilir. ‹yi sonuç alabilmek için, tüm yüzeye Thomsit         
T 425 uygulanmal›d›r.

Sarfiyat
Yaklaﬂ›k 50-150 g/m2
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Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt ile
temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin) Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Artık malzeme suya, toprağa
veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün
artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

Teknik Özellikler

Yo€unluk
Aç›k zaman
Çal›ﬂma süresi
Kürlenme (nihai mukavemet)
Kürleﬂtikten sonra ›s› dayan›m›
Tekerlekli sandalye yüküne
dayanıklılık

:
:
:
:
:

1,05 g/cm3
Yaklaﬂ›k 30 dakika
24 saat sonra
72 saat sonra
Maksimum 50 °C (zeminden
›s›tmal› sistemlere uygun

: DIN EN 12529 dayanıklılık
kriterlerini karşılar
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EP 201
ŞEFFAF ASTAR
•
•
•
•
•
•

Solvent içermez.
Yapışma mukavemeti yüksektir.
Kolay temizlenir.
Hijyenik koşullara uygundur.
Aşınmaya dayanıklıdır.
Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.

önlemek için kaplama üzerine granül serilebilir. Bu işlem kaplama uygulamasından 15–30 dakika sonra yapılmalıdır. Aksi
takdirde granül tanecikleri harcın içine gömülebilir.

Sarfiyat
Yüzey emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 0,35 kg/m2

Tanımı

Ambalaj

İki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden oluşur. Endüstriyel
zemin kaplaması uygulamaları öncesinde aderansı artırıcı, kolay
temizlenen, tozuma yapmayan, kimyasal dayanımlı bir alt zemin oluşturmak için kullanılır.

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

20,0 kg
13,40 teneke kova (Reçine)
6,60 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

Uygulama AIanları

Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda,
orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

Hijyen gerektiren, temizlenmesi kolay, tozuma yapması istenmeyen, endüstriyel zemin kaplaması yapılmak istenen yerlerde
kullanılır.

Dikkat

Uygulama

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler
gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz
ile teması halinde doktora başvurunuz.

• Uygulama yapılacak betonun 28 günlük kürleşme süresini
tamamlamış olması gereklidir. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır.
Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir.
Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın
işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullanılarak
gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
• Her komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir karışım
elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.
• İki komponentin karışımıyla hazırlanmış harç rulo, fırça veya
çivili mala yardımı ile uygulanabilir. Kaymayı azaltmak veya

Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Ortam Sıcaklığı :
Uygulama süresi :
İlk kürleşme :
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1,15 gr/cm3
10 °C 20 °C 30 °C
120 dk 60 dk 30 dk
240 dk 120 dk 60 dk

EP 204

ANTİSTATİK KAPLAMALAR İÇİN İLETKEN ASTAR
reçine üzerine dökülür ve homojen renkli bir karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.
• Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra bakır baralar her
10 m2’ye, x ve y yönünde en az birer düzlem olacak şekilde
zemine yapıştırılır. Bakır baraların birbirleri ile fiziksel teması
sağlandıktan sonra mala veya rulo ile belirtilen sarfiyat miktarına uygun şekilde yüzeye uygulanır.

• Yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir.
• Su bazlıdır.

Tanımı
Thomsit EP 204, iki komponentlidir. Reçine (A) ve sertleştiriciden (B) oluşur. Antistatik zemin kaplamaları için su bazlı, epoksi
esaslı iletken astardır. Antistatik zemin kaplama malzemesi ile
toplanan statik elektriğin alt katmandaki iletkenlere en ideal şekilde aktarılmasına yardımcı olur. Maksimum düzeyde iletkenliği sayesinde, en düşük dirençlerdeki statik elektriğin dahi, bakır
baralara ulaşmasını sağlar.

Sarfiyat
0,300 kg/m2

Ambalaj

Uygulama AIanları

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uçak hangarlarında, otomobil fabrikalarında, sağlık sektörü ile
ilgili laboratuarlarda, boyama atölyelerinde, elektrik ve
elektronik labotaruarlarında kullanılır.

20,0 kg
17 kg teneke kova (Reçine)
3 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

Uygulama
• Uygulama yapılacak yüzey beton ise, 28 günlük kürleşme
süresini tamamlamış olmalıdır. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli ve zayıf parçadan arındırılmış
olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum
püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın işlediği kısım
kırılmalı ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi Esaslı, Akışkan
ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullanılarak gerekli tamirat
işlemleri yapılmalıdır.
• Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra yüzeyler Thomsit          
EP 201 şeffaf yüzey astarı ile astarlanır. Her iki komponent
önce kendi içinde karıştırılır. Ardından sertleştiricinin tamamı
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Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda,
orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Çözücü içerdiğinden
ürün reaksiyonu sonucu ortaya çıkan buhar teneffüs edilmemeli, uygulamada maske kullanılmalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır.
Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında
artış gibi değişiklikler gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler
ile temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.

Teknik Özellikler
Yoğunluk (20 °C) : Karışım : 1,30-1,40 gr/cm3 (TS EN ISO
2811-1)
Sertlik Derecesi  : Shore D : 55-65 (ASTM D 2240, DIN 53505)
Katı Madde Oranı : %62-64 (Ağırlıkça)
Uygulama Tineri  : Su ile incelir. En fazla %10.
Karışım Oranı :
A/B : 85/15 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü
(23 °C - 200 g.) : 30-40 dakika (DIN 16945)
Elektrik iletkenlik
katsayısı :
2-20 k Ω ( DIN 51953)
Kuruma Süresi
(23 °C) :
Toz Kuruma : 30-60 dk (TS 4317)
Dokunma Kuruması : 4-5 saat (TS 4317)    
Katlar arası bekleme süresi : 1 gün (TS  
4317)
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EP 303
DOKULU KAPLAMA
•
•
•
•
•
•

• İki komponentin karışımıyla hazırlanmış harç uygun rulolar
yardımıyla katlar halinde uygulanır. Katlar arasındaki aderansın iyi olması amacıyla, ilk kat uygulamasından sonra yeni
kat uygulama süresi mutlaka beklenmelidir.

Dokulu bir yüzey oluşturur.
Kolay temizlenir.
Aşınmaya dayanıklıdır.
Hijyenik koşullara uygundur.
Kimyasallara karşı dayanım sağlar.
Renk seçenekleri mevcuttur.

Sarfiyat
2 katta yaklaşık 1,00 kg/m2

Tanımı

Ambalaj

İki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden oluşur. Kimyasal
dayanım gerektiren, aşınmaya dayanıklı ve kolay temizlenen
bir zemin oluşturmak için kullanılır.

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uygulama AIanları
Mutfak, yemekhane, gıda fabrikası, ilaç fabrikası ve hastane
gibi aşınma dayanımı gerektiren, tozumadan korunmuş hijyenik
ortamlarda kullanılır. Otopark gibi hafif trafiğe maruz alanlar
için de uygundur.

Raf Ömrü

Uygulama

Dikkat

25,0 kg
21,74 kg teneke kova (Reçine)
3,26 kg teneke kova (Sertleştirici)

Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda,
orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

• Uygulama yapılacak betonun 28 günlük kürleşme süresini
tamamlamış olması gereklidir. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır.
Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir.
Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın
işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullanılarak
gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler
gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz
ile teması halinde doktora başvurunuz.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Basınç mukavemeti
(ISO R 604) :
Çekme mukavemeti
(ISO R5279) :
Yapışma mukavemeti :
Elastikiyet modülü :
Ortam Sıcaklığı :
Uygulama süresi :
İlk kürleşme :
Tam kürleşme :

2,00 gr/cm3
700 kg/cm2
250 kg/cm2
40–50 kg/cm2
10.000 kg/cm2
10 °C 20 °C
100 dk 70 dk
30 saat 15 saat
7 gün 7 gün

30 °C
30 dk
8 saat
7 gün
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EP 304

AĞIR YÜKE DAYANAKLI KAPLAMA
•
•
•
•
•

Sarfiyat

Ağır yüke dayanıklıdır.
Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
Kolay temizlenir.
Aşınmaya dayanıklıdır.
Renk seçenekleri mevcuttur.

2 katta rulo ile 0,70 kg/m2, mala ile 1,50 kg/m2

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Tanımı
İki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden oluşur. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklılığa sahip bir zemin oluşturmak için
kullanılır.

25,0 kg
20,68 kg teneke kova (Reçine)
4,32 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda,
orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

Uygulama AIanları
Mutfak, gıda fabrikası, ilaç fabrikası ve hastane gibi tozumadan
korunmuş hijyenik ortamlarda kullanılır. Yaya trafiğine maruz
kalan alanlar için uygundur.

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler
gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz
ile teması halinde doktora başvurunuz.

Uygulama
• Uygulama yapılacak betonun 28 günlük kürleşme süresini tamamlamış olması gerekir. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir,
yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir.
Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir. Ancak
yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın işlediği
kısım kırılmalı ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi Esaslı,
Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.
• İki komponentin karışımıyla hazırlanmış harç uygun rulolar
veya mala yardımı ile katlar halinde uygulanır. Katlar arasındaki aderansın iyi olması amacıyla, ilk kat uygulamasından
sonra yeni kat uygulama süresi mutlaka beklenmelidir.

Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Ortam Sıcaklığı :
Uygulama süresi :
İlk kürleşme :
Yeni kat uygulama
süresi :
Tam kürleşme :
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1,50 gr/cm3
10 °C 20 °C 30 °C
90 dk 50 dk 25 dk
30 saat 15 saat 8 saat
30 saat 15 saat 9 saat
7 gün 7 gün 7 gün

EP 305
SU BAZLI EPOKSİ KAPLAMA
•
•
•
•
•

Sarfiyat

Kolay temizlenir.
Kalıcı mat yüzey oluşturur.
Kimyasallara karşı dayanım sağlar.
Renk seçenekleri mevcuttur.
Nem toleransı vardır.

2 katta yaklaşık 0,50 kg/m2

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Tanımı
İki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden oluşur. Her türlü
beton yüzey üzerinde kolay temizlenebilir bir zemin oluşturmak
için kullanılır.

5,0 kg
2,50 kg teneke kova (Reçine)
2,50 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda,
orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

Uygulama AIanları
Garaj, depo, üretim imalathanesi gibi kolay temizlik gerektiren
alanlarda kullanılır. Her türlü beton yüzey üzerinde kullanılabilir. Eski epoksi kaplamalar üzerine yapılacak yeni kaplamalar
öncesinde astar olarak kullanılabilir.

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler
gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz
ile teması halinde doktora başvurunuz.

Uygulama
• Uygulama yapılacak betonun 28 günlük kürleşme süresini
tamamlamış olması gereklidir. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır.
Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.
• İki komponentin karışımıyla hazırlanmış harç uygun rulolar
yardımı ile katlar halinde uygulanır. Uygulama öncesi betonun hafif nemlendirilmesi, harcın betona yapışmasını artırır.
Birinci kat uygulamasında kullanılacak harç %15 oranında su
ile seyreltilerek kullanılmalıdır. İkinci kat ise içine herhangi
bir madde katılmadan, seyreltilmeden uygulanmalıdır. Katlar
arasındaki aderansın iyi olması amacıyla, ilk kat uygulamasından sonra yeni kat uygulama süresi mutlaka beklenmelidir.

Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Ortam Sıcaklığı :
Uygulama süresi :
İlk kürleşme :
Yeni kat uygulama
süresi :
Tam kürleşme :
Renk :
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1,60 gr/cm3
10 °C 20 °C
90 dk 50 dk
9 saat 5 saat

30 °C
25 dk
3 saat

12 saat 6 saat 3 saat
7 gün 7 gün 7 gün
Şeffaf ve RAL K-7 kataloğu

EP 307

Şeffaf Kaplama MALZEMESİ

Thomsit EP 307 iki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden
oluşur. Cam şeffaflığında görünüme sahip, mekanik ve kimyasal
dayanımlı, kolay temizlenebilen, hijyenik, yoğun yaya trafiğine
dayanıklı epoksi esaslı bir kaplama oluşturmak için kullanılır.
Epoksi mortar kaplamalar ve beton yüzeyler üzerine uygulanabilmektedir. Beton yüzeylerde direkt kullanıldığında astar
gerektirmez.

duğu durumlarda, yağın işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra
Thomsit EP 102 Epoksi Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan
Tamir Seti kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardında sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.
İki komponentin karışımıyla hazırlanmış kaplama uygun rulo
veya mala yardımıyla kabarcık oluşturmayacak şekilde katlar
halinde uygulanır.
• Katlar arasındaki aderansın iyi olması amacıyla, ilk kat uygulamasından sonra yeni kat uygulama süresi mutlaka beklenmelidir. Epoksi mortar üzerine yapılacak uygulamalarda,
mortar uygulamasından en geç 48 saat içinde Thomsit EP 307
uygulamasına geçilmelidir. Hava kabarcığı oluşmaması için
ilk kat uygulama sıyırma şeklinde yapılmalıdır. Kaplama tam
sertleşmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

Uygulama AIanları

Sarfiyat

Thomsit EP 307 mutfaklar, gıda tesisleri, ilaç fabrikaları, hastaneler, mağazalar ve alışveriş merkezleri gibi tozuma istenmeyen, hijyenik, yoğun yaya trafiğine dayanıklı kaplama istenen
yerler için uygundur. Şeffaf ve camsı görünüşü nedeniyle, dekoratif ve etkileyici görünüm istenen zemin kaplamalarında geniş
bir kullanım alanı vardır.

Ambalaj

•
•
•
•
•
•
•

Cam şeffaflığında görünüm.
Yoğun yaya trafiğine dayanıklı.
Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım.
Kolay temizlenebilir
Astar gerektirmez.
Işınmaya dayanıklı.
Sert ve parlak görünüm.

Tanımı

Rulo ile her katta yaklaşık 0,600 kg/m2
Mala ile her katta yaklaşık 1,200 kg/m2

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uygulama

10,0 kg
6,70 kg teneke kova (Reçine)
3,30 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

• Uygulama yapılacak yüzey beton ise, 28 günlük kürleşme süresini tamamlamış ve %5’den az neme sahip olması gerekir.
Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli
parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava
veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa
yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş ol-

Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama
sıcaklığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Raf ömrü uygun
koşullarda, orijinal ambalajında, açılmadan depolandığı
takdirde 12 aydır.
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Dikkat

Teknik Özellikler

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Çözücü içerdiğinden
ürün reaksiyonu sonucu ortaya çıkan buhar  teneffüs edilmemeli, uygulamada maske kullanılmalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır.
Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında
artış gibi değişiklikler gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler
ile temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.

Yoğunluk  :
1,09 gr/cm3
Karışım Oranı
(A:B) :
2:1
Uygulama süresi :   10 °C’de 40 dk
20 °C’de 35 dk
30 °C’de 12 dk
İlk kürleşme :
10 °C’de 30 saat
20 °C’de 15 saat
30 °C’de 8 saat
Yeni kat
uygulama süresi : 10 °C’de 30 saat
20 °C’de 15 saat
30 °C’de 9 saat
Tam kürleşme : 10 °C’de 7 saat
20 °C’de 7 saat
30 °C’de 7 saat
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EP 308

Yüksek
Kimyasal Dayanımlı Kaplama MALZEMESİ
•
•
•
•
•

veya tanik asit esaslı maddelerin uygulanmış olması koşuluyla
el ile de temizlenebilir. Daha sonra Thomsit EP 203 ile astarlanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen
renkli bir karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/
dk karıştırılır. İki komponentin karışımıyla hazırlanmış kaplama uygun rulo, fırça veya airless pompa yardımıyla boya
üzerinde kabarcık oluşturmayacak şekilde katlar halinde uygulanır. Katlar arasındaki aderansın iyi olması amacıyla, ilk
kat uygulamasından sonra yeni kat uygulama süresi mutlaka
beklenmelidir. Kaplama tam sertleşmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir. Kaplama nihai kürünü tamamladıktan sonra kimyasal ve UV ışını nedeniyle renk değiştirecektir
ancak bu ürünün kimyasal yapısından kaynaklanmakta olup
herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

Kimyasallara karşı çok yüksek dayanım.
Beton ve çeliğe mükemmel yapışma.
Aşınmaya dayanıklı.
İçme suyu depolarında kullanıma uygun.
Sert ve parlak görünüm.

Tanımı
Thomsit EP 308 iki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden
oluşur. Üstün mekanik ve kimyasal dayanıklılığa sahip, içme
suyuna zarar vermeyen, kolay temizlenebilir, sert ve parlak görünümlü, yeşil renkte koruyucu bir epoksi kaplama oluşturmak
için kullanılır.

Uygulama AIanları
Thomsit EP 308 petrokimya tesisleri, su arıtma tesisleri, kanalizasyon, ishale hatları ve taşıma borularında paslanmaya maruz
kalabilecek çelik yapılarda, gübre fabrikaları, tekstil fabrikaları,
şeker fabrikalarında hijyen koşullarına uygun, çok yüksek kimyasal dayanıma sahip ortamlar sağlar. Yeraltında, deniz suyuna
maruz yerlerde ve içme suyu depolarında kullanıma uygundur.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak her katta yaklaşık
0,300 kg/m2

Ambalaj

Uygulama

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

• Uygulama yapılacak yüzey beton ise, 28 günlük kürleşme süresini tamamlamış olması gerekir. Yüzey, ürünün yapışmasını
engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın
işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullanılarak
gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır. Uygulama yapılacak
yüzey çelik ise İsveç standardı SA 2�’ye göre kumlanmalıdır.
Bütün pas izleri ya da ufak pas lekesi kalıntıları, fosforik asit

Raf Ömrü

10,0 kg
6,30 kg teneke kova (Reçine)
3,70 kg teneke kova (Sertleştirici)

Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı
5 °C ile 30 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda, orijinal
ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.
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Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler
gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz
ile teması halinde doktora başvurunuz.

Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Karışım Oranı (A:B) :
Ortam Sıcaklığı :
Uygulama süresi :
İlk kürleşme :
Yeni kat uygulama süresi :
Tam kürleşme :
Sertleşme (Persoz) :
Distensibilite (DIN 53156) :
Çarpmaya Dayanım
(1 kg Ø20 mm) :
Bükülme Testi
(Ø15 mm mil etrf.) :

1,20 gr/cm3
1,70:1
20 °C 30 °C
100 dk 70 dk
24 saat 12 saat
32 saat 18 saat
7 gün 7 gün
230 sn 260 sn 0,5 mm 3 mm

40 °C
50 dk
7 saat
12 saat
7 gün
3 mm

5 cm/kg 20 cm/kg 40 cm/kg
100

600

800

Kimyasal Özellikler
Thomsit EP 308, 12 ay süreyle 20 °C’de aşağıdaki maddelere
batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.
Deiyonize su
Sofra tuzu eriyi

+
%20 +
%30 +
Konsantre Amonyak
+
Sülfirik asit
%10 +
Fosforik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
+ Etkilenmemiştir

%30 +
%43 +
%50 +
%30 +
+

Etil Alkol
Hidroklorik Asit
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A
(Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren

%20 +
%10 +
+
+
+
+
+
+
+

O Sararmıştır

347

EP 309

ANTİSTATİK SELF - LEVELING KAPLAMA
•
•
•
•
•
•
•

• Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra yüzeyler Thomsit EP 201
şeffaf yüzey astarı ile astarlanır. Her iki komponent önce kendi
içinde karıştırılır. Ardından sertleştiricinin tamamı reçine üzerine
dökülür ve homojen renkli bir karışım elde edilene kadar mikser
ile 400 devir/dk karıştırılır.
• Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra bakır baralar her      
10 m2’ye, x ve y yönünde en az birer düzlem olacak şekilde zemine yapıştırılır. Bakır baraların birbirleri ile fiziksel teması sağlandıktan sonra mala veya rulo ile belirtilen sarfiyat miktarına uygun
şekilde yüzeye uygulanır.
• 1 gün ara verildikten sonra Thomsit EP 309 yüzeye mala ile uygulanır. Kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp kurumaya bırakılır.
• Astarın üzerini kumla köreltmeyiniz. Taze uygulanmış Thomsit    
EP 204 rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat süreyle
korunmalıdır. Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz. Astar tabaka tüm yüzeyde homojen görünmeli ve dokunma
kürünü aldıktan sonra Thomsit EP 309 iletken tabakanın uygulamasına geçilmeli. Aksi takdirde yüzeyde buruşma veya iletken
özelliklerin etkilenmesi riski oluşabilir.
• İletken son kat kaplama tabakasının kalınlığı 1,5 mm olmalıdır.
Daha fazla kalınlık (2,5 kg/m2den daha fazla malzeme sarfiyatı) iletkenliğin azalmasına sebep olur. İletken bir zemin kaplama
sistemi uygulamasından önce referans bölge uygulaması yapılmalıdır. İstenilen iletkenlik değeri ve iletkenlik ölçüm metodu şartnamede ve uygulama yönteminde tarif edilmelidir. İletkenlik ölçümlerin tavsiye edilen ölçüm sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Solvent içermez.
Kolay uygulanır.
Kendiliğinden yayılır.
Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir.
Sürtünme ve aşınmaya dirençlidir.
İletkendir.
Hijyeniktir.

Tanımı

Thomsit EP 309, iki komponentlidir. Reçine (A) ve sertleştiriciden
(B) oluşur. Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen, mekanik
mukavemeti ve kimyasal dayanımı yüksek, epoksi esaslı antistatik
zemin kaplama malzemesidir. Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Yüzeyde oluşan statik elekriğin alt katmandaki iletkenlere
aktarılarak topraklanmasını sağlar. Derzsiz yüzey oluşturur, kolay
temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması
kolaydır.

Uygulama AIanları

Uçak hangarlarında, otomobil fabrikalarında, sağlık sektörü ile ilgili
laboratuarlarda, boyama atölyelerinde, elektrik ve elektronik labotaruarlarında kullanılır.

Uygulama

• Uygulama yapılacak yüzey beton ise, 28 günlük kürleşme süresini
tamamlamış olmalıdır. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek
her türlü hareketli ve zayıf parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir,
yağ ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir.
Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde emilmiş yağ varsa
yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu
durumlarda, yağın işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra Thomsit
EP 102 Epoksi Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti
kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.

Uygulama yapılan zemin alanı  

Ölçüm sayıları

< 10 m
10-100 m2
> 100 m2

1 ölçüm / m2
10 - 20 ölçüm
10 ölçüm / 100m2

2

• Ölçüm yapılan noktalar arasında en az 50 cm mesafe olmalıdır.
Gereken değerden daha düşük/yüksek değer okunması duru-
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ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz ile
teması halinde doktora başvurunuz.

munda bu yetersiz sonucu veren noktanın 50 cm çevresi içerisinde
ilave ölçüm alınmalıdır Eğer nihai kaplama üzerinde birden çok
ölçüm (RE) > 1 • 10-6 Ω ise (elektrostatik olarak iletken zeminlerde (ECF)), ama üzerinde yürüme testi (< 100 V, IEC 61340-4-5,
IEC 61340-5-1, ESD STM 07.2-1999) ve/veya sistem testi (< 35M
Ω, IEC 61340-5-1) sonuçları istenilen değerler içerisindeyse, tüm
alan kabul edilebilir.
• Her topraklama noktası 100 m2 alandaki iletkenliği sağlayabilir.
Her topraklama noktası arasındaki en uzun mesafenin 10 m olmasına dikkat ediniz. Topraklama noktalarını dikkatlice temizleyiniz. Daha uzun mesafelerde ilave plaka kullanılmalıdır. Eğer saha
koşulları ilave topraklama plakası kullanılmasına izin vermiyorsa,
uzun mesafeler (>10 m) bakır bantlar kullanılarak birleştirilmelidir. Topraklama noktaları yapının ana hattına bağlanmalıdır. Bu
işlem konuyla ilgili yöntemelikler dahilinde bir elektrik mühendisi
tarafından yapılıp onaylanmalıdır.
• Her oda için en az 2 topraklama bağlantısı gereklidir. Topraklama
bağlantılarının optimum sayısı yerel koşullara bağlıdır ve yazılı
dokümanlarla belirtilmelidir. Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi servis ömrünü azaltabilir
ve çatlağın kaplamaya yansıması iletkenliği ortadan kaldırabilir
veya azaltabilir. Bazı durumlarda yüksek noktasal yük ile birlikte
yerden ısıtma sistemi veya yüksek ortam sıcaklığı olan yerlerde
reçinede izler oluşabilir. Eğer ortamı ısıtmak gerekiyorsa ise gaz,
yağ, parafin veya diğer fosil fuel ısıtıcıları kullanmayınız. Bunlar
yüzey görünümünü etkileyen yüksek miktarda CO2 ve H2O su
buharı ortaya çıkarır. Isıtma amaçlı sadece elektrikli ılık hava üfleyici sistemleri kullanınız.

Teknik Özellikler
Yoğunluk (20 °C) :

Karışım : 1,60-1,70 gr/cm3 (TS
EN ISO 2811-1)
Sertlik Derecesi :
Shore D : 85(ASTM D 2240, DIN 53505)
Katı Madde Oranı (Karışım) : %100 (Ağırlıkça ve hacimce)
Uygulama Tineri :
İnceltilmez
Karışım Oranı :
A/B : 87/13 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü (23 °C-200 g.) : 30-40 Dakika (DIN 16945)
Elektrik iletkenlik katsayısı : 106 Ω ( DIN 51953)
Kuruma Süresi (23 °C) :
Toz Kuruma :3-4 saat (TS 4317)
Dokunma Kuruması :
10-12 saat (TS 4317)
Tam Kuruma :
7 gün (TS 4317)

Kimyasal Dayanım Tablosu
Sülfirik Asit (H2SO4) %10
Sülfirik Asit (H2SO4) %20
Hidroklorik Asit (HCL) %10
Hidroklorik Asit (HCL) %20
Nitrik Asit (HNO3) %10
Nitrik Asit (HNO3) %20
Asetik Asit (CH3COOH) %10
Asetik Asit (CH3COOH) %20
Formik Asit (HCOOH) %10
Formik Asit (HCOOH) %20
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%10
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20
Ksilen
Solvent Nafta
Etil Alkol
3- Çok Dayanıklı
1- Dayanıksız

Sarfiyat
1,8 kg. (1 mm kalınlık için)

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

20,0 kg
17,40 kg teneke kova (Reçine)
2,60 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı
+15 °C ile +25 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda, orijinal
ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

3
3
3
3
3
3
2
1
1-2
1
1-2
1
3
2
2
2- Dayanıklı
- Eğilim

Mekanik Dayanım
Basınç Dayanımı (N/mm2)
Çekme Dayanımı (N/mm2)
Çekme Uzaması (%)
Eğilme Dayanımı (N/mm2)
E-Modül (N/mm2)
Aşınma Dayanımı (mg)

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Çözücü içerdiğinden ürün
reaksiyonu sonucu ortaya çıkan buhar teneffüs edilmemeli, uygulamada maske kullanılmalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır. Farklı
ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi
değişiklikler gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb.
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40 ~ 45 (DIN 53504 TS 1967)
15 ~ 20 (DIN 53504 TS 1967)
0,8 – 1,0 (DIN 53504 TS 1967)
10 ~ 12 (DIN 53504 TS 1967)
18 ~ 20 (DIN 53504 TS 1967)
~ 30 (Taber, ASTM D 4060-95)

PP 102
ELASTİK MACUN MALZEMESİ
•
•
•
•
•
•
•

Sarfiyat

Spor zeminleri için ideal.
Elastik.
Solventsiz.
Kokusuz.
Suda çözünmez.
Yaşlanmaya dayanıklı.
Kauçuğa mükemmel aderans sağlar.

Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 0.400 - 0.600 kg/m2

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Tanımı

18,0 kg
15,0 kg teneke kova (Reçine)
3,0 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

Thomsit PP 102, iki komponentlidir. Reçine (A) ve sertleştiriciden (B) oluşur. Spor zeminleri için geliştirilmiş, poliüretan esaslı,
elastik, solventsiz, kokusuz, sağlam ve suda çözünmeyen bir
macundur. Kauçuğa aderansı mükemmeldir, kauçuk mat üzerindeki gözenekleri doldurmak sureti ile mükemmel zemin hazırlığı
yapar.

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, +35 °’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Uygulama AIanları

Dikkat

Thomsit PP 102 kauçuk matlarda, kauçuk binderi ile bağlanmıs
granül kauçuk ve/veya EPDM kauçuk zeminlerde kullanılır. Genel olarak basketbol, hentbol gibi çok amaçlı spor zeminlerin
imalatında kullanılır.

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile
temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri kullanım sonrasında temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.

Uygulama

Teknik Özellikler

• Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli
parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava
ile temizlenmelidir.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür, homojen ve
kirli beyaz renkte bir karışım elde edilene kadar mikser
ile 400 devir/dk karıştırılır. İki komponentin karışımıyla
hazırlanmış kaplama uygun çelik spatula yardımıyla kabarcık oluşturmayacak şekilde kauçuk mat üzerine boşlukları kapatacak miktarda uygulanır. Uygulama sonrasında
8 - 10 saat boyunca su ile temas ettirilmemelidir. Kaplama
tam sertleşmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

Yoğunluk (25 °C) : A Komponent – Reçine : 1.42 gr/cm3
Karışım : 1.38 gr/cm3
Karışım Oranı
(A : B) :
5 : 1 ( Ağırlık olarak )
Kapta kalma
süresi :
25 ± 5 dk. (25 °C’de)
Viskozite (25 °C) : 15.000 ± 5000 mPas (Karışım)
Sertlik Derecesi : Shore D : 25 ± 5
Uygulama Süresi : 30 – 45 dakika (20 °C’de)
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PP 301
SELF - LEVELING KAPLAMA
•
•
•
•
•
•

Uygulama

Kendiliğinden yayılır.
Solvent içermez.
Çatlak köprüler, elastiktir.
Sürtünme ve darbelere karşı dirençlidir.
Su geçirimsizdir.
Kolay temizlenir, hijyeniktir.

• Önce A komponenti kendi ambalajında karıştırılır. Ardından B
komponenti, A komponentinin içine dökülür ve karışım elektrikli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılır.
Uygulama, seviye mastarı, dişsiz mala veya rulo ile yapılır.
Uygulama yapılmış yüzey, uygulama sonrası 8–10 saat sudan
korunmalıdır.

Tanımı

Sarfiyat

Thomsit PP 301, iki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertleştiriciden oluşur. Esnek, self leveling endüstriyel zemin kaplaması
uygulamalarında yüzeylerin tesviye edilmesi amacıyla kullanılır.

Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,38 kg/m2 (2mm kalınlık tavsiye edilmektedir)

Uygulama AIanları

Ambalaj

Otopark, depo, ofis, iş merkezi, hastane, restoran, üretim tesisleri gibi aşınma ve çizilme dayanımına sahip esnek bir kaplama
istenen yerlerde kullanılır. Solvent içermediği için iç mekanlarda
kullanıma uygundur.

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Reçine)
4,0 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

Yüzey Hazırlığı

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, +35 °C’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

• Uygulama öncesinde, yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir,
yağ, toz ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzey nem oranının %5’in altında olması gerekir.
• Yüzeyde bulunabilecek çatlaklar mutlaka açılmalı ve içleri
Ceresit CS 51 poliüretan mastik ile doldurulmalıdır. Gerekli
tamiratlar uygun tamir harçları ile yapılmalı ve astarlamadan
24 saat önce tamamlanmalıdır.
• Yüzey emiciliğine uygun seçilecek astar malzemesi ile astarlama yapılmalıdır.  Uygulama yapılacak yüzeyin nem oranı
%5’in altında olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Aksi takdirde malzemenin yüzeye tutunmasında ve kimyasal reaksiyonunda problem çıkabilmektedir.

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri kullanım sonrasında
temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk
A Komponent – Dolgu Malzemesi :
Karışım :
Kapta kalma süresi :
Basınç mukavemeti
(DIN 53 454) :
Çekme mukavemeti
(DIN EN ISO 527) :
Eğilme mukavemeti
(DIN 53 452) :
Yırtılma direnci
(DIN 53 515) :
Kopmadaki Uzama
(DIN 53 504) :
Sertlik derecesi –
Shore D (DIN 53 505) :
Nihai Kuruma :
Kürleşme süresi :
Karışım oranı (Ağırlıkça) :

1,47 gr/cm3
1,38 gr/cm3
40±5 dk (25 °C’de)
min. 35 N/mm2
Kuvartz kumu ile 55
Nmm2’e çıkartılabilme
5,8 N/mm2
35 N/mm2
9,82 N/mm
%160
60± 5 (7 gün)
7 gün sonra (25 °C’de)
12 saat
4 birim A Komponent
1 birim B Komponent
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PP 303

DIŞ MEKAN SON KAT KAPLAMA
•
•
•
•
•
•
•

kaplama ise, uygulamadan önce tüm yüzeye ince zımparalama yapılmalıdır.

UV dayanımı sağlar.
Su geçirimsizdir.
Kimyasallara karşı dayanım sağlar.
Sürtünme ve darbelere karşı dirençlidir.
Dış hava koşullarına karşı dayanımlıdır.
Kolay temizlenir, hijyeniktir.
Renk seçenekleri mevcuttur.

Sarfiyat
Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak iki katta 0,200 – 0,300
kg/m2

Ambalaj

Tanımı

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

İki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertleştiriciden oluşur.
Dış mekânlarda, yaşlanmaya, hava koşullarına, su ve deniz suyuna, tuza ve kimyasallara karşı dayanıklı yüzeyler hazırlamak
için kullanılır.

15,60 kg
12,0 kg teneke kova (Reçine)
3,60 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü

Uygulama AIanları
Poliüretan veya epoksi esaslı self leveling endüstriyel zemin
kaplamalarında, otoparklarda, kimyasal üretim tesislerinde,
depolarda, su arıtma tesislerinde, açık ve kapalı alan spor zeminlerinde, tenis kortları gibi alanlarda kullanım için uygundur.

Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, +35 °C’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Uygulama

Dikkat

• Uygulama öncesinde, yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir,
yağ, toz ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzey nem oranının %5’in altında olması gerekir.
• Önce A komponenti kendi ambalajında karıştırılır. Ardından
B komponenti, A komponentinin içine döküldükten sonra, karışım elektrikli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar
karıştırılır. Uygulama, rulo, fırça veya özel tabanca kullanılarak yapılır. Malzeme 8 saat içinde tüketilmelidir. Thomsit               
PP 303, 24 saat ara ile iki kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılan yüzey Thomsit PP 301 Poliüretan Self Leveling

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri kullanım sonrasında
temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk
Mat (A Komponent)  :
1,17 gr/cm3
Yarı mat (A Komponent) : 1,22 gr/cm3
B Komponent - (Sertleştirici) : 1,05 gr/cm3
Kapta kalma süresi :
8 saat
Hafif yaya trafiğine açılma : 23 °C’de 24 saat sonra
Ağır yük trafiğine açılma : 7 gün sonra
Kuruma Süresi  : 23 °C’de yüzey kuruması 1,5 - 2 saat içinde gerçekleşir. Malzeme mekanik direncine
(tam sertleşme) 8–12 saat sonra ulaşır.
Taber-Abraser’a
göre aşınma :
(CS 10 disk, 1000 p ağırlık,
500/1000 rpm) : 7/13 mg      
Pendulum Sertliği :
10 gün sonra 23 °C’de 30 sn
Isısal Dayanım :
-30 °C ile +60 °C
Karışım oranı (Ağırlıkça) : 10 birim A Komponent
3 birim B Komponent
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PP 304

SU BAZLI SON KAT KAPLAMA SETİ
•
•
•
•
•
•
•

uygulanır. İyi sonuç alabilmek için, uygulama aleti olarak iplik
bırakmayan parke vernik rulosunun kullanılması önerilmektedir. Rulo izinin önlenebilmesi için, üst üste gelen noktaların
üzerinden 10 dakika sonra tekrar geçilmesi gerekmektedir.
• İkinci kat uygulaması sırasında m2’de 100–150 gr’lık sarfiyat
miktarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bazı bölgelerde
köpürme görülebilir. Uygulama yapılmış yüzey, uygulama
sonrası 24 saat sudan korunmalıdır.

Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
Çok yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
Çok yüksek UV dayanımına sahiptir.
Su geçirimsizdir.
Dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Kolay uygulanabilir ve temizlenebilir bir malzemedir.

Tanımı

Sarfiyat

İki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertleştiriciden oluşur. İç
ve dış mekanlarda, kimyasallara karşı yüksek dayanım gerektiren, UV ışınlarına dayanıklı, çok yüksek aşınma dirençli yüzeyler
hazırlamak için kullanılır.

Her katta 100–150 gr/m2 (2 kat uygulanmalıdır)

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uygulama AIanları
Astarlanmış beton, epoksi ya da poliüretan esaslı malzemeler
ile kaplanmış yüzeyler üzerinde iç ve dış mekânlarda kullanılır.
Düşük viskozitesi sayesinde, emme kabiliyeti az olan zeminlere
bile çok iyi yapışır.

4,80 kg
4,0 kg  teneke kova (Reçine)
0,80 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, +35 °C’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Uygulama
• Uygulama öncesinde, yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir,
yağ, toz ve boya basınçlı hava veya kumlama ile temizlenmelidir. Zeminin sağlam ve taşıyıcı olduğundan emin olunmalıdır.
Yüzey nem oranının çimento esaslı zeminlerde %4’ün altında
ve anhidrit şap kaplamalarda ise %1’in altında olması gerekir.
• Önce B komponenti, A komponentinin içine dökülür. Karışım
düşük süratli bir elektrikli karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılır. İyice karıştırılmış olan malzeme, temiz,
ikinci bir kaba boşaltılarak, yeniden bir dakika kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım, rulo ile çaprazlama olarak zemine

Dikkat
+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri kullanım sonrasında
temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk (gr/cm3)
Şeffaf
A Komponent
Karışım
Renkli
A Komponent
Karışım
Kapta kalma
süresi :
Hafif yaya
trafiğine açılma :
Ağır yük trafiğine
açılma :
Kuruma Süresi :
Taber-Abraser’a
göre aşınma :
Pendulum Sertliği :
Isısal Dayanım :
Renk :  
Karışım oranı
(Ağırlıkça) :

Mat
1,02
1,04
Mat
1,03
1,04

Yarı Mat
1,01
1,03
Yarı Mat
1,08
1,09

Parlak
1,02
1,03
Parlak
1,18
1,17

20 °C’de 3 saat
23 °C’de 24 saat sonra
7 gün sonra
23 °C’de yüzey kuruması 1 saat içinde gerçekleşir. Malzeme mekanik direncine (tam
sertleşme) 6 - 8 saat sonra ulaşır.
37 mg (ASTM D 4060)
35 N/mm2 (König Standardına Göre)
-30 °C ile +60 °C
Şeffaf ve RAL K-7 kataloğu
5 birim A Komponent
1 birim B Komponent
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PP 305

Yol Çizgi Boyası VE KAPLAMA
•
•
•
•
•

İki komponentin karışımıyla hazırlanmış kaplama uygun rulo
veya fırça yardımıyla kabarcık oluşturmayacak şekilde katlar halinde uygulanır. Katlar arasındaki aderansın iyi olması
amacıyla, ilk kat uygulamasından sonra yeni kat uygulama
süresi mutlaka beklenmelidir. Kaplama tam sertleşmeden
kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

UV’ye ve kimyasallara dayanıklıdır.
Yüksek aşınma direncine sahiptir.
Astar gerektirmez.
Sert ve parlak bir görünüm sağlar.
Renk seçenekleri mevcuttur.

Tanımı

Sarfiyat

Thomsit PP 305 iki komponentlidir. Reçine ve sertleştiriciden oluşur. Kimyasallara ve UV’ye dayanımlı, yüksek aşınma dirençli,
zemin kaplamaları uygulamalarından sonra gerekli yönlendirmeler için kullanılan alifatik poliüretan esaslı parlak yol çizgi
boyasıdır.

Her katta yaklaşık 0,100 kg/m2

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uygulama AIanları
Thomsit PP 305 yönlendirme ve yol çizgi boyası olarak her türlü
endüstriyel zemin kaplamalarının üzerine uygulanabilmektedir.
Metal, taş, beton, ahşap, eternit gibi yüzeylerde yatay ve düşeyde kullanıma uygundur.

7,5 kg
6,5 kg teneke kova (Reçine)
1,0 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı
5 °C ile 30 °C arasındadır. Raf ömrü uygun koşullarda, orijinal
ambalajında, açılmadan depolandığı takdirde 12 aydır.

Uygulama

Dikkat

• Uygulama yapılacak yüzey beton ise, 28 günlük kürleşme süresini tamamlamış ve %5’den az neme sahip olması gerekir.
Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli
parçadan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ ve boya basınçlı hava
veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ varsa
yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlemiş olduğu durumlarda, yağın işlediği kısım kırılmalı ve daha sonra
Thomsit EP 102 Epoksi Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan
Tamir Seti kullanılarak gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır.

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır. Farklı ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktarında artış gibi değişiklikler gözlenebilir. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temas
halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kurumuş aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.
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Teknik Özellikler
Yoğunluk :
Karışım Oranı (A:B) :
Renk :
Uygulama süresi :

1,30 gr/cm3
6,5:1
RAL K-7 Kataloğu
10 °C’de 60 dk
20 °C’de 30 dk
30 °C’de 20 dk
İlk kürleşme :
10 °C’de 120 dk
20 °C’de 60 dk
30 °C’de 45 dk
Tam kürleşme :
10 °C’de 7 gün
20 °C’de 7 gün
30 °C’de 7 gün
Shore D (ASTM D 2240) : 72
Aşınma Katsayısı
(ASTM D 3389) :
76
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PP 306

ELASTİK SPOR ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ
•
•
•
•
•
•
•

vakit kaybetmeden kirpi rulo ile işlemden geçirilerek olası
hava kabarcıklarından arındırılması gerekir. 8-10 saat süre
ile sudan korunmalıdır.

Kapalı spor alanları ve çok amaçlı spor zeminleri için ideal.
Elastik.
Solventsiz.
Su geçirimsiz.
Kimyasallara dayanıklı.
Darbe ve sürtünmeye dirençli.
Kendi kendine yayılma ve kolay uygulama.

Sarfiyat
1 mm kalınlık için m2 sarfiyatı ~ 1.4 kg’dır. Tavsiye edilen uygulama kalınlığı istenilen basınç mukavemetine bağlı olarak            
2 mm’dir.

Tanımı

Ambalaj

Thomsit PP 306, iki komponentlidir. Reçine (A) ve sertleştiriciden
(B) oluşur. Kapalı spor alanları ve çok amaçlı spor zeminlerinde
kullanılan poliüretan esaslı, solventsiz, su geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, elastik, darbe ve sürtünmeye dirençli, kendi
kendine yayılma özelliği olan self leveling spor zemin kaplamasıdır. Üzerine uygulandığı kauçuk matların veya kaplamaların
elastikiyetini engellemez.

Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Reçine)
4,0 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda,  +35 °C’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Uygulama AIanları
Thomsit PP 306 üzerine Thomsit PP 102 poliüretan macun çekilmiş kauçuk matlar, kauçuk binderi ile bağlanmış granül kauçuk
ve/veya EPDM kauçuk zeminlerde kullanılır.

Dikkat

Uygulama

+5 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada eldiven,
koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri kullanım sonrasında
temizlenmelidir. Göz ile teması halinde doktora başvurunuz.

• Uygulama yapılacak yüzey tamir macunu ile doldurulmuşsa,
macunun kuruması beklenir. Yüzey, ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü hareketli parçadan arındırılmış olmalıdır.
Kir, yağ ve boya basınçlı hava ile temizlenmelidir.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırılır. İki komponentin karışımıyla hazırlanmış kaplama uygun
seviye tarağı veya mala yardımıyla kabarcık oluşturmayacak
şekilde katlar halinde uygulanır. Uygulama yapılmış yüzeyin,
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Teknik Özellikler
Yoğunluk (25 °C) : A Komponent – Reçine : 1.50 gr/cm3
Karışım : 1.40 gr/cm3
Karışım Oranı
(A:B) :
4 : 1 (Ağırlık olarak )
Kuruma :
6 – 10 saat (Bağıl neme bağlı)
Vizkozite (25 °C) : 1.400 ± 200 mpas (Karışım)
TOC :
%40-47 (Karışım)
Sertlik Derecesi : Shore D : 40 ± 5 ( D 412-06a)
Yırtılma
Mukavemeti :
21 N/mm2 ( D 624-00)
Çekme
Mukavemeti :
16,2 N/mm2 ( D 412-060)
Elastikiyet :
%154 ( D 412-060)
Uygulama süresi : 40 - 45 dakika (20 °C’de)
Renk :
RAL renkleri
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PP 310

ALİFATİK
SELF - LEVELING ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ
•
•
•
•
•
•

lır. İki komponentin karışımıyla hazırlanmış karışımın nem ve
ısıya bağlı olarak değişiklik gösteren 30-35 dakika arasında
bir kap süresi vardır. Uygulama rulo, dişsiz mala veya seviye
tarağı ile yapılır. Uygulama yapılmış yüzey 8-10 saat süre ile
su temasında korunmalıdır.
• Dekoratif uygulamalar için kullanılacak yardımcı ekipmanlar
tasarımcı ve uygulayıcı tarafından belirlenir, karıştırma işleminde karışıma hava kaptırılmamalıdır. Uygulama esnasında
hava kabarcığı oluştuğu takdirde yüzeye sıcak hava akımı
uygulamak sureti ile kabarcıkların patlatılması önerilir. Sıcak
hava uygulaması, endüstriyel tip elektrikli pürmüz ile de yapılabilir.

Dekoratif görünüm.
Su geçirimsiz.
Kimyasallara dayanıklı.
Darbeye dirençli.
Çatlak köprüleme.
Kolay uygulama ve bakım (temizlik / hijyen).

Tanımı
Thomsit PP 310, iki komponentlidir. Reçine (A) ve sertleştiriciden
(B) oluşur. Poliüretan esaslı, solventsiz, kendi kendine yayılma
özelliği olan plastik elastikiyetinde alifatik dekoratif zemin kaplama malzemesidir. Mükemmel sonuç elde etmek için Thomsit
PP 304 Poliüretan Esaslı Su Bazlı Son Kat Kaplama Seti ile korunmalıdır.

Sarfiyat
1 mm kalınlık için sarfiyat 1.6 kg/m’dir. Tavsiye edilen uygulama kalınlığı istenilen basınç mukavemetine bağlı olarak               
2 mm’dir.

Uygulama AIanları
Mağaza, restoran, ofis, alışveriş alanları, depo ve hastane gibi
yerlerde kullanılan beton, taş, metal, ahşap (mdf, kontraplak,
OSB...) ve benzeri inşaat malzemelerinde kullanılır.

Ambalaj
Toplam set ağırlığı :
Komponent A :
Komponent B :

Uygulama
• Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve kir gibi yüzeye yapışmayı engelleyebilecek maddelerden arınmış, kuru ve sağlam
olmalıdır. Uygulanacak yüzeyin nem oranına dikkat edilmelidir, aksi takdirde malzemenin yüzeye tutunma problemi veya
istenmeyen kimyasal reaksiyonlar oluşabilir. Çimento esaslı
zeminlerde yüzey nem oranı %5’in altında ve uygulama yüzeyi sıcaklığı +5 °C’nin üzerinde olmalıdır. Uygulama yapılacak
yüzeydeki tamiratlar ve astarlama uygun Thomsit ürünleriyle
yapılmalıdır.
• Her iki komponent önce kendi içinde karıştırılır. Ardından
sertleştiricinin tamamı reçine üzerine dökülür ve homojen bir
karışım elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karıştırı-

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Reçine)
4,0 kg teneke kova (Sertleştirici)

Raf Ömrü
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, +35 °’nin
altında dondan ve güneşten korunarak depolandığı takdirde raf
ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
uygun depolama koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

361

Dikkat
Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Uygulama aletleri
kullanım sonrasında temizlenmelidir. Yutulması durumunda
kusmaya teşvik etmeyiniz, derhal medikal yardım alınız.

Teknik Özellikler
Yoğunluk (25 °C) : A Komponent – Reçine : 1.80 gr/cm
Karışım : 1.60 gr/cm
Karışım oranı
(A:B) :
4 : 1 (Ağırlık olarak)
Viskozite (25 °C) : 3,000 ± 500 mPas (rotor 2,V:12) (Karışım)
Sertlik Derecesi  : Shore D: 30 ± 5 (D2240-05)
Yırtılma
Mukavemeti :
16 N/mm (DIN 53515)
Gerilme
Mukavemeti :
10 MPa (DIN EN ISO 527)
Uzama :
%80 (DIN EN ISO 527)
Kap Süresi :
30 ± 5 dak.
Kürleşme süresi : 12 saat (Bağıl nem ve ısıya bağlı olarak)
Kimyasal
Dayanıklılık :
Seyreltik asit, su, yakıt ve mineral yağlara
dayanıklıdır
Isıya Dayanıklılık :  Yaklaşık 100 °C (kürlenmiş ürün)
Yangına Dayanım : TS EN ISO 11925-2 sayılı Türk Standardı’nı
sağlamaktadır / Rapor No AB-0001-T80802
Yanmazlık Sınıfı : Efl (TS EN 13501 Çizelge 2)
Renk :
RAL renkleri
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