
Tan›m›:
Çimento esasl›, tek bileşenli, kimyasal katk›l›, çat› 
mahya kiremitlerinin montaj›nda kullan›lan, yüksek 
performans ve stabiliteye sahip bir yap›şt›rma harc›d›r.

Kullan›m Alanlar›:
• D›ş mekânlarda,
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Çat› mahya kiremitlerinin montaj› ve yap›şt›r›lmas›nda,
• K›rm›z› renkli su oluklar›n›n binaya yap›şt›r›lmas›nda 

kullan›l›r.

Avantajlar›:
• K›rm›z› rengi ile dekoratiftir.
• Elyaf içerdiğinden çatlama yapmaz.
• Güçlü yap›şma sağlar.
• Suya ve dona dayan›kl›d›r, s›cakl›k değişikliklerinden 

etkilenmez.
• Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda 

sarkma yapmaz.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

kür malzemesi, deterjan ve kal›p yağlar› gibi yap›şmay› 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmal›d›r.

• Uygulama yüzeyi ›slat›lmal› ve nemli kalmas› 
sağlanmal›d›r.

Harc›n Haz›rlanmas›:
• 25 kg F‹XA Mahya Kiremidi Yap›şt›rma Harc›, 

yaklaş›k 4,5 - 5,5 lt temiz su içine kat›larak tercihen 
düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak 
şekilde kar›şt›r›l›r.

• Haz›rlanan harç 5 - 10 dakika olgunlaşmas› için 
dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika kar›şt›r›larak 
kullan›l›r.

• Kaptaki kar›ş›m 2,5 - 3 saat içerisinde tüketilmelidir. 

Uygulama Bilgileri:
• Öncelikle, yap›şt›rma harc› uygulama yüzeyinin 

üzerine yay›l›r.
• Mahyalar›n birleşim noktalar›na boşluk 

kalmayacak şekilde sürülür.
• Nemli süngerle son şekli verilir.
• Çok s›cak havalarda ve direkt güneşe maruz kalan 

yüzeylerde uygulamadan sonra 24 saat boyunca 
yüzey nemlendirilir. 

Tüketim:
600 g / 1 adet mahya

Dikkat:
• +5°C’nin alt›nda ve +35°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda 

uygulamadan kaç›n›n›z.
• Harç kuruyana kadar mahyalar›n üzerine 

bas›lmamal›d›r.
• Kap ömrüne dikkat edilmelidir. 3 saat içerisinde 

tüketilecek kadar harç haz›rlanmal›d›r.
• Harca kat›lan su miktar›na dikkat ediniz. 

Gereğinden fazla su katmay›n›z.
• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 

direkt güneşe ve rüzgâra aç›k alanlarda uygulamadan 
kaç›n›n›z.

• Kullan›m süresi geçmiş harca kesinlikle su ve toz 
ilavesi yapmay›n›z.

Ambalaj:
25 kg’l›k kraft torbalarda

Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda ve aç›lmam›ş ambalaj›nda
10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile y›kay›n›z. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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Teknik Özellikleri
Görünüş : K›rm›z› renkli kal›n toz 
Toz Yoğunluk : ~ 1,55 kg/lt
Su Kar›ş›m Oran›  : 4,5 - 5,5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi  : 5 - 10 dakika
Kap Ömrü  : 2,5 - 3 saat
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Bağ Dayan›m›          : 0,3 N/mm2 (TS EN 998-2 EK C-EN 771)
Üzerinde Yürünebilme Süresi : 24 saat
Servis S›cakl›ğ› : -30°C / +80°C


