ELYAFLI BEYAZ YAPISAL TAMİR HARCI
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip yüzey
düzeltme ve dolgu harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Brüt beton yüzeylerde boya öncesi pürüzsüz zemin hazırlanmasında, duvar ve
tavanların sıvalarında ve sıva tamiratlarında, yüzey bozukluğu olan beton elemanların
yüzey tesviyesinde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz
olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve
parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar ve uygulama yüzeyi
suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.
AVANTAJLAR
Yalnız su ile karıştırılır, macun kıvamındadır, kolay ve hızlı uygulanır. Düzgün yüzey
bitişi sağlar. Beyaz rengi sayesinde kolay boyanabilir. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek
aderans sağlar. Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır. Büzülmez.
UYGULAMA
5-6 litre suya 20 kg. ELYAFLI BEYAZ YAPISAL TAMİR HARCI dökülerek karıştırılır.
Hazırlanan harç yüzeye, kalınlığı 1-5 mm. arasında olacak şekilde, mala ile uygulanır.
Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıva fırçası ile çekilmiş harcın üzerine su serpilerek,
çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir. Atmosfere açık geniş yüzeyler,
özellikle sıcak, kuru veya rüzgarlı ortamlar, uygulamadan sonra 24-48 saat süreye ıslak
çuval, su ya da özel kür maddeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
1 mm. kalınlık için 1,20 kg/m2 toz ürün.
DEPOLAMA
Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven,
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilenden
dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su
ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Malzemenin Yapısı

Mineral dolgular ve polimer modifiyeli özel beyaz çimento içerir

Renk

Beyaz

Basınç dayanımı (28 gün)(TS EN196)

≥ 10 N/mm

Yapışma dayanımı (Beton) (28 gün)

≥ 0,8 N/mm

Uygulama kalınlığı

Minimum 1 mm – Maksimum 5 mm.

Uygulanacak zeminin sıcakığı

+5 C - +30 C
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Kullanma süresi (+20 C)
Tam kürlenme süresi
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