
	

	

Form No: 5.01 TBF Fixa Polietilen Derz Dolgu Fitili 
Rev: 02 – 05/2018 

Yayın Tarihi 
15 Haziran 2018 

Sayfa 
1 / 2 

	

	
FİXA Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
T: +90 (212) 690 92 92  F: +90 (212) 428 62 85   info@fixa.com.tr   www.fixa.com.tr    

Teknik Bilgi Formu (TBF) 

Zemin Sistemleri / Zemin Sistemleri Yan Ürünleri 

FİXA® 
Polietilen Derz Dolgu Fitili  

Bayındırlık Poz No: 04.613/8İ 
 

TANIMI 
 
Derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, dolgu kimyasalını destekleyip mastik tüketimini azaltan, uzun 
ömürlü, kapalı hücre yapılı, polietilen (PE) esaslı derz dolgu fitilidir. 
 

KULLANIM ALANLARI 
 
§ Derz ve dilatasyonların yalıtımında kullanılan 

dolgu kimyasalının desteklenmesinde, 
§ Kapı ve pencere gibi yapı elemanlarının duvar ile 

birleşim yerlerinde dolgu malzemesi olarak, 

§ Derz derinliklerinin ayarlanarak derzlerin doğru 
olarak çalışmasını sağlamak amacıyla, 

§ Derzlerde kullanılan dolgu kimyasalının zemine 
yapışmasını engelleyerek yapı zemin hareketinin 
daha iyi karşılanması için kullanılır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

Görünüş Gri renkli PE fitil 

Yoğunluk 25 -30 kg/m3 
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) 0,04 W/mK 

Su Emme Duyarlılığı 28 gün su içinde bekletildikten sonra hacminde %1,5 değişme olur. 

Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (µ) ≥ 3500 

Servis Sıcaklığı -40˚C / +100˚C 
 

AVANTAJLARI 
 
§ Mastik vb dolguların fazla kullanımını önleyerek 

maliyeti düşürür. Ekonomiktir.  
§ Üzerine uygulanan MS, hibrid ve poliüretan 

mastiklere yapışmaz ve derz içinde ayrı çalışır. 
§ Esnektir ve sıkıştırılabilir. 

§ Hava ve suyu geçirmez. 
§ Derz mastiğinin ömrünü uzatır. 
§ Nötrdür, koku yapmaz. 
§ Uygulaması kolaydır.

 

TÜKETİM 
 
Derz genişliğine göre değişir. 

 
UYGULAMA 
 
YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
 

Uygulama öncesinde derz boşluklarının içerisinde kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento artıkları ince 
bir çubuk veya fırça ile iyice temizlenmelidir. 

 

UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
§ PE derz dolgu fitili derz genişliğinden %20 kadar daha kalın seçilmeli ve fitiller derz içine sıkıştırılarak 

yerleştirilmelidir. 
§ Üzeri FİXA’nın uygun MS, hibrid veya poliüretan mastikleri uygulanarak kaplanır. 
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
§ Alevle yaklaşmayınız. 
§ Kapalı alanlarda, güneş ışığından uzakta depolayınız. 
 

AMBALAJ 
  

Çap Metre/Poşet 

6 mm 2.000 
8 mm 1.200 

10 mm 1.000 
15 mm 500 
20 mm 270 
25 mm 180 
30 mm 120 
35 mm 100 
40 mm 80 
50 mm 50 
60 mm 40 
70 mm 20 

 

SAĞLIK ve EMNİYET 
 
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmayınız. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun 
iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
 
Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara 
göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar 
süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı 
tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından FİXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana 
kadar geçerliliğini korur. FİXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. 
Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz. 

 


