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Leader in delivering
Constructive Solutions

Worldwide!

Since the company’s beginnings over 80 years ago, Fosroc has developed into an 
International leader in delivering Constructive Solutions for projects across a broad 
range of market segments including transport, utilities, industrial and general 
buildings. 

Fosroc’s commitment to customer service and technical support is second to none. 
We work closely with architects, structural engineers, contractors and owners to best 
understand their requirements. Together we can develop a bespoke solution for a 
construction project, adding value and becoming more than just a materials supplier, 
but a solution provider.

Europe, the Middle East, India, North, South and East Asia, and is further represented 
in other regions across the world by distributor and licensee partners.

Selecting from the full portfolio of Fosroc products and services and integrating 
expert technical support, world class customer service and innovation, Fosroc goes 
beyond just product selling to ensure that we partner with our customers to deliver 
complete constructive solutions.

ABOUT 
FOSROC INTERNATIONAL

 > Admixtures

 > Adhesives

 > Protective Coatings

 > Concrete Repairs

 > Industrial Flooring

 > Grouts & Anchors

 > Joint Sealants

 > Surface Treatments

 > Grinding Aids

 >

FOSROC DELIVER SOLUTIONS NOT 
JUST PRODUCTS

CAD Details Site Support Seminar & Training

A library of standard 
CAD details are 

available, bespoke CAD 
details can be created 

managers on hand 
to assist with correct 
system choices and 
tailored solutions

Expert product and 
application support 
made available from 
our specialist teams.

Comprehensive 
programme of 

seminars and  training 
courses designed to 

expand and reinforce 
your knowledge. 
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FOSROC INTERNATIONAL 
HAKKINDA

 

>  Beton Katkıları 
>  Yapıştırıcılar 
>  Koruyucu Kaplamalar
>  Beton Onarım Ürünleri
>  Endüstriyel Zemin
     Kaplamaları  

> Grout & Ankraj Ürünleri
> Mastikler
> Yüzey Bakım Ürünleri
> Çimento Katkıları
> Su Yalıtım Sistemleri 

Fosroc, faaliyete başladığı 80 yılı aşkın süredir, ulaştırma, altyapı, endüstriyel ve genel yapıların 

yer aldığı projelerde, Yapısal Çözümler sunma konusunda uluslararası bir lider konumundadır. 

Fosroc’un müşteri hizmetleri ve teknik destek taahhüdü en önde gelen değerlerindendir.

Mimarlar, mühendisler, yükleniciler ve proje sahipleri ile ortak çalışmalar yaparak onların 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlarız. Birlikte hareket ederek inşaat projeleri için özel çözümler 

geliştirir, katma değer sağlayarak malzeme tedarikçisinden ziyade, bir çözüm sağlayıcısı oluruz.

Fosroc; Avrupa, Ortadoğu, Hindistan, Kuzey ve Güney Asya genelinde satış ve üretim ağına 

sahiptir. Dünya genelindeki diğer bölgelerde de distribütörler ve lisans ortakları aracılığıyla 

temsil edilmektedir. 

Fosroc; ürün ve hizmet portföyünün sağladığı olanaklarla, uzman teknik desteği, dünya çapın-

da müşteri hizmetleri ve inovasyonuyla, yalnızca ürün satışı yapmakla kalmayıp müşterileriyle 

ortak hareket ederek komple yapısal çözümler sunar.

Yapısal Çözümler sunma 
konusunda lider!

Dünya Genelinde
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BAŞARININ TEMELİ FOSROC 
GROUT ÇÖZÜMLERİ

Kamu
Binaları

Ticari Binalar
&

Konutlar

Fosroc geniş bir yapısal grout 
yelpazesine sahiptir. Bizim için 
her çözüm, işlevine mükemmel 
uyum sağlamalıdır. Ekibimiz pro-
jenizin gereksinimlerini belirleye-
rek en doğru çözümü önermek 
için hazırdır.
Sağlamlık yapısal bütünlüğün ki-
lit noktasıdır. Fosroc sağlam ve 
güvenilir bir destek oluşturmak 
için gereken tüm grout çözümle-
rine sahiptir. İhtiyacınızın şartları 
nasıl olursa olsun, altyapı ile ya-
pısal bütünlüğü en doğru şekilde 
sağlayacak ürün portföyüne sa-
hibiz.
Geniş tecrübemiz sayesinde, 
efektif grout ve ankraj işlerinin 
sadece mukavemet değerleri-
ne bağlı olmadığını biliyoruz. 
FOSROC Conbextra serisinin 
akışkanlık ve kolay işlenebilirlik 
özellikleri, sadece maksimum 
mukavemet değerlerine kolay 
ulaşmayı değil, bu değerlere ihti-
yaç duyduğunuz yerde ulaşmanı-
zı sağlar.

Olağanüstü akışkanlık, kıvam ko-
ruma ve mukavemet özelliklerine 
sahip grout ürünlerimiz ile geniş 
bir yelpazeye sahip çimento ve 
reçine esaslı ankraj sistemleri-
miz, hassas uygulamalar için en 
iyi çözümü sağlar. Bu sistemlerin 
performans değerleri endüstri-
yel norm ve standartların üze-
rindedir. Uzun yıllardır, groutları-
mız Suudi Arabistan ve Bahreyn 
arasındayer alan Kral Fahd Dol-
gu Yolu, Hindistan’daki Paradip 
Petrol Rafinerisi ve Londra’da-
ki Emirates Teleferik Hattı gibi 
dünyanın en iddialı projelerinde 
kullanılmıştır. Fosroc Conbextra 
Groutları dinamik yüklere, kim-
yasal etkilere, aşırı sıcaklara ve 
ağır doğa şartlarına dayanabilme 
özellikleri nedeniyle tercih edil-
mektedir. Bu özellikleri ile kritik 
yüklere dayanabilme konusunda 
endüstrinin bir numaralı tercihi 
olmuşlardır.

 ■ Conbextra GP : Genel Amaçlı
 ■ Conbextra HF : Yüksek Akışkanlık
 ■ Conbextra TS : Kalın Uygulama (75-500 mm)
 ■ Conbextra BB : Köprü Mesnetleri
 ■ Conbextra TA/VG : Rüzgar Enerji Sistemleri
 ■ Conbextra UW : Su Altı Uygulamaları
 ■ Conbextra PM/BM : Prekast Uygulamaları
 ■ Conbextra Cable Grout : Art Germe Kanalları
 ■  Conbextra Sureflow 100 : Çift Genleşme
 ■  Conbextra Sureflow 120 : Genel Amaçlı
 ■ Conbextra EP 10/75/150/300 : Epoksi Grout
 ■ Conbextra EPHT : Yüksek Sıcaklık Dayanıklı Epoksi Grout

WWW.FOSROC.COM2
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NEDEN GROUT?
FOSROC

CONBEXTRA GROUT
ÜRÜNLERİ

> Akışkan
> Sağlam
> Dayanıklı
> Kalıcı
> Uzun ömürlü
> Çevreye uyumlu

> Rötresiz
> Kayma yapmaz
> Kusma yapmaz
> Tahriş etmez
> Ayrışmaz
> Pompalanabilir
> Yüksek Etkili      
   Taşıma Alanı

Gerçek grout uygulaması hassas bir iştir. Bu nedenle ihtiyacınız olan sonuca ulaşmak 
için Fosroc’un Conbextra ürünlerini kullanmanızın en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz.

Standart beton kullanıldığında istenen sonuca ulaşmada pek çok problem yaşanır. 
Genellikle beton büzülür, bu da istenen temas yüzeyinin elde edilmesini imkansız kı-
lar. İhtiyaç duyulan tüm boşluklara beton dökmek, çok fazla işçilik, vibrasyon uygula-
ması ve ilave su gerektirir; tüm bunlar dayanıksız ve sızdıran bir karışım elde etmenize  
neden olur. Beton değişken özellikler ve mukavemet değerleri gösterir, bu neden-
le elde edilen mukavemet değerlerinden emin olmak genellikle zor olur. Conbextra 
groutları tüm bu problemlerin üstesinden fazlasıyla gelir.

Fosroc’un çimento bazlı groutlarının çoğu iki kademeli rötre kontrollüdür. 
(ASTM C1107 sınıfı C Tipi). Bu da sertleşme ve priz alma evrelerinde su kaybının ayar-
lanması anlamına gelir. Böylelikle groutun sürekli dayanımı garantilenir ve taşıdığı yük 
ile en iyi teması gerçekleştirmesi sağlanır.

WWW.FOSROC.COM 3
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ENDÜSTRİYEL TESİSLER & 
ENERJİ TESİSLERİ GROUT ÇÖZÜMLERİ
Fosroc; petrokimya endüstrisinden, yiyecek ve içecek imalathanelerine kadar, fabrika ve tesislerin düzgün çalışmasını sağla-
yacak geniş bir grout yelpazesine sahiptir. Makine ve ekipman kaynaklı gerilimlerin ve arıza sürelerinin en aza indirilmesinin 
önemini biliyoruz ve bunları önleyecek çözümler üretiyoruz.

1. Conbextra GP, Conbextra HF, Conbextra Sureflow 100 : Standart imalatlar için çimento esaslı groutlar
2. Lokfix – Civata, kolon filizi ve tespitler için akrilik ve epoksi esaslı ankraj ürünleri
3. Conbextra HF veya TS –  Taban plakaları için çimento esaslı grout
4. Conbextra HT – Erken yüksek mukavemet ve 400ºC ye varan servis sıcaklığı  
5. Conbextra EP  –   Tren rayları ve makine plakaları gibi dinamik yükler için
6. Conbextra Cable Grout – Ard germe kabloyatakları için

WWW.FOSROC.COM4
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Conbextra HF 
Üstün akıcılık, yüksek muka-
vemet ve iki kademeli rötre 
dengelemesi özeliklerine sa-
hiptir.

Lokfix 
Reçine ankrajı hızlı kür alır ve 
bulonlar ile kolon filizlerinin 
montajı için idealdir.

Conbextra GP 
Statik yük taşıyıcılar için mü-
kemmel, destek ayağı ve pre-
kast yataklar için idealdir.

Conbextra 
EP Epoksi grout serisi hızlı kür-
lenme ve kimyasal dayanıklılık 
özelliklerine sahiptir ve dina-
mik yükler için idealdir.

3

4

5
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KAMU YAPILARI İÇİN 
GROUT ÇÖZÜMLERİ 
Fosroc’un Grout Serisi sık kullanılan ve kaliteli yapılar için idealdir. Enerji santralleri, rüzgar türbinleri, demiryolları, köprüler, 
limanlar ve tüneller gibi projelerin inşasındaki deneyimimiz, Fosroc groutlarının dayanıklı ve güvenilir olması, dünya genelinde 
altyapıları desteklemek için tercih edilmemizin nedenleridir. 
 
1.  Conbextra GP, Conbextra HF, Conbextra Sureflow 100: Standart imalatlar için çimento esaslı groutlar
2.  Lokfix: Cıvata, kolon filizi ve tespitler için akrilik ve epoksi esaslı ankraj ürünleri
3.  Conbextra BB: Köprü taşıyıcıları için çimento esaslı grout
4.  Conbextra EP: Tren rayları gibi dinamik yükler için
5.  Nitomortar TS: Köprü bağlantıları için epoksi yataklama
6.  Conbextra Cable Grout: Ard germe kablo yatakları için
7.  Cebex 653: Tünel segmentlerindeki boşlukların doldurulması için çimento esaslı grout
8.  Conbextra EP10: Yapısal çatlaklar için epoksi grout enjeksiyonu
9.  Nitofil WS60& UR63: Sızıntılar için şişen poliüretan grout
10.  Conbextra PM: Prekast yapılar için pompalanabilir harç

WWW.FOSROC.COM6
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Conbextra BB 
Uluslararası taşımacılık kural-
larına uygundur. Mükemmel 
elastik stabilite özelliğine ve 
klorür dayanımına sahiptir.

Conbextra UW 
Akan su içindeki ve gel-git böl-
gelerindeki uygulamalar için 
sudan etkilenmeyen madde-
ler ile özel olarak tasarlanmıştır.

Conbextra EP 
Epoksi grout serisi hızlı kür-
lenme ve kimyasal dayanıklılık 
özelliklerine sahiptir ve dina-
mik yükler için idealdir.

Cebex 
Tünel segmentleri grout katkı-
ları, şantiyede yapılan karışımla-
rın kontrolü ve su ile akıp gitme-
me özellikleri ile mükemmeldir.

WWW.FOSROC.COM 7
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TİCARİ YAPILAR & KONUTLAR İÇİN 
GROUT ÇÖZÜMLERİ
Fosroc Conbextra groutları hem şantiye uygulamaları hem de prekast betonarme yapılar için en uygun çözümleri sağlar. Mega 
projelerin yanı sıra küçük ölçekli inşaatların yapımında da kullanılan ürünlerimizin sınıfının lideri olduğu ve mükemmel sonuç-
lar sağladığı görülmüştür.

1. Conbextra GP, Conbextra HF, Conbextra Sureflow 100 : Standart imalatlar için çimento esaslı groutlar
2. Conbextra HF : Donatı sıklığı olan alanlar için grout
3. Lokfix : Cıvata, kolon filizi ve tespitler için akrilik ve epoksi esaslı ankraj ürünleri
4. Proofex GP/Conbextra EP75: Fore kazık başlıklarının su yalıtımı
5. Conbextra PM : Prekast yapılar için pompalanabilir harç
6. Conbextra Cable Grout : Ard germe kablo yatakları için
7. Conbextra EP10 : Yapısal çatlaklar için epoksi grout enjeksiyonu
8. Nitofil WS60& UR63 : Sızıntılar için şişen poliüretan grout
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Proofex GP / Conbextra EP75 
Fore kazık başlıklarının teşkili 
ve su yalıtımı.

Lokfix
Reçine ankrajı hızlı kür alır ve 
bulonlar ile kolon filizlerinin 
montajı için idealdir.

Conbextra BM 
Hızlı mukavemet kazanımı ve 
mükemmel işlenebilirlik özel-
likleriyle prekast panellerin 
montajı için idealdir.

Conbextra GP/HF/Sureflow 100 
Statik yük taşıyıcılar için mü-
kemmel, destek ayağı ve pre-
kast yataklar için idealdir.
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GROUT ÜRÜNLERİ UYGULAMA ÖNERİLERİ
Aşağıdaki uygulama işlem basamakları, grout uygulamalarından en iyi sonuçları elde etmek için dizayn edilmiştir.

CONBEXTRA 

Planlama

3. Sabitleme

Hazırlık & Ayarlar

4. Kalıp

Doğru planlama yapılması çok önemlidir.İhtiyaç duyulan 
malzeme miktarı, su oranı ile birlikte hesaplanmalı ve zayiat 
öngörülmelidir. Grout harcının akıcılığının sağlanması için ge-
rekli olan döküm yüksekliği doğru belirlenmelidir. Kesintisiz 
dökümün sağlanması için yeterli sayıda personel ve doğru 
ekipmanın bulunduğundan emin olunmalıdır. Uygulama için 
gerekli olan doğru süreyi planlanmalı ve uygulama sıcaklık 
kriterlerine dikkat edilmelidir.

Cıvata ve cıvata deliklerinin temiz ve kuru olduğundan emin 
olunmalıdır. Deliklere Lokfix veya Lokfix DUR ankraj reçinesi 
uygulanmalıdır. Sabitleme cıvatalarını reçineiçerisine batırıl-
malı ve istenen derinliğe erişene kadar ve bir miktar reçine 
zemin çizgisinden taşana kadar döndürülmelidir. Cıvataların 
düz ve merkezde olduğundan ve malzemenin uygun bir şekil-
de ayarlanmasını sağlayacağından emin olunmalıdır.

Uygulama yüzeyi çimento şerbeti, zayıf parçacıklar, kir, kon-
tamine malzemeden arındırılmalıdır. Taban plakasında pas 
olmamasına dikkat edilmelidir. Taban plakasındaki yüksek 
noktalar tespit edilip hava sıkışmasını önlemek amacıyla 
matkapla delinmelidir. Grout dökümünden önce, döküm 
sırasında ve sonrasında en iyi ayarlama kabiliyetini temin için 
plakanın hizalamasında dişli cıvata kullanımı genellikle en iyi 
tekniktir. Ayar sacı da kullanılabilir ancak dökümden sonra 
çıkartılmalıdır.

Tahta kullanarak taban plakası etrafındaki kalıp sabitlenir. 
Dökme ucundaki açıklık 150 mm yi aşmamalı ve serbest olan 
uçtaki boşluk 50 mm den fazla olmamalıdır. Tüm kalıplar su 
geçirimsiz olmalı ve dökme işleminin basıncına dayanabilecek 
şekilde yeterince desteklenmelidir. Kalıp su tahliyesine imkan 
verecek şekilde tasarlanmalıdır. Kalıbın groutun viskozitesi ve 
dökme uzunluğu ile ilgili olarak yeterli basınç dayanımına sa-
hip olması sağlanmalıdır. Yumuşak bir tahta kullanılmalıdır, 
eğer gerekirse Reebol kalıp yağı da kullanılabilir.

1 2

3 4
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Suya Doyurma 

Dökme 

Karıştırma

Bitirme

Kalıp temiz su ile doldurulmalı ve en az 2 saat bekletilmelidir. 
Sızıntı olup olmadığı kontrol edilmeli ve gereken yerler tıkan-
malıdır. Zemin suya doyduktan sonra su tahliye edilmeli ve 
dip bölgelerde kalan su sünger ya da vakum kullanılarak 
boşaltılmalıdır. Su ile doyurma işleminin tamamlanmasının 
hemen ardından dökme işlemi başlatılmalıdır.
Conbextra epoksi esaslı reçine grout ürünleri kullanılacağı 
zaman bu işlem yapılmamalıdır.

Basınç kutusunu kullanarak grout kesintisiz olarak dökülmeli, 
dökme aralıkları mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve basınç 
korunmalıdır. Malzemenin plakanın altına, doğru şekilde ak-
tığından ve malzeme doldukça hava boşlukları oluşmadığın-
dan emin olunmalıdır. Hava boşlukları oluşumunu önlemek 
için malzeme tek bir taraftan dökülmelidir. Conbextra grout 
prizini alıncaya kadar hareket etmemelidir. Büyük alanlara 
döküm için grout pompası kullanılmalıdır.

Düşük devirli matkap (yaklaşık 500 rpm) ve sepet şeklinde 
uygun bir karıştırma ucu kullanılmalıdır. Büyük miktarlar için 
pervaneli mikser kullanılabilir. Miktarı önceden ölçülmüş suya 
yavaşça grout eklenmelidir.Su/toz oranının doğruluğundan 
emin olunmalıdır. Karıştırılan malzemenin 15 dakikadan faz-
la beklemesine izin verilmemeli ve malzeme karıştırma işle-
minin sürekli olması sağlanarak, döküm işleminin sürekliliği 
sağlanmalıdır.

Malzemenin açıkta kalan kenarları Concure kür malzemeleri 
kullanılarak kürlendirilmelidir. Dökülen malzemenin kenarları 
özellikle hareket öngörüldüğünde taban plakasının alt sevi-
yesi üzerinde çıkıntı oluşturmamalıdır. Grout kesilerek veya 
Renderoc tamir harcı kullanılarak 45 derece eğim oluşturula-
bilir. Yüklemeden önce malzeme mukavemeti bilgilerine dik-
kat edilmelidir.

5

7

6

8
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YAPISAL ÇÖZÜMLERE ÖRNEKLER

Kral Fahd Dolgu Yolu

Paradip Petrol Rafinerisi

Emirlik  Teleferik Hattı 

Suudi Arabistan

Hindistan

Birleşik Krallık

Doğru grout seçimi için sadece basınç mukavemetine bakılması yeterli değildir. Fosroc’un geniş bir yelpazede grout ve tamam-
layıcı yardımcı ürünleri sağlamasının nedeni budur. Biz ürünlerimizi; malzeme stabilitesi, akışkanlık, uygulama kolaylığı, basınç, 
eğilme ve gerilme mukavemetleri gibi kritik konuları düşünerek, ”sınıfının en iyi” özelliklerini sağlamak üzere tasarlıyoruz. Belki 
de en önemlisi, Fosroc’un groutlarını geçen zamana dayanmak üzere tasarlıyor olmasıdır.
Dünya genelinde yer alan projelerimizden seçilmiş olan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Bahreyn’i Suudi Arabistan’a bağlayan 25 km uzunluğundaki Kral Fahd Dolgu Yolu 
yılda 19 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanılır. Bakım sürelerinin azaltılması tüm 
tasarımcıların temel amacıdır, altyapının bu kriteri hiçbir zaman değişmez. Bu de-
vasa yapı 1981 yılında inşasına başlandığından beri Fosroc’un Conbextra HF ürünü 
tarafından desteklenmektedir.

Bu malzeme köprünün dayandığı prekast kazıklar yerlerine taşınırken segmentlerin 
arasına basınç altında pompalanmıştır. Bu grout, yüksek ısılardaki akışkanlığı, pom-
palama basıncı altındaki stabilitesi ve çift kademeli rötre dengeleme özellikleri se-
bebiyle tercih edilmiştir. Sertleşme hızı taşıyıcı ayakların hızlı bir şekilde dikilmesini 
sağlar. Conbextra HF‘in her türlü hava şartına karşı dayanıklılığı kanıtlanmıştır. Bu 
özellik kritik ve uzun ömürlü uygulamalar için bu ürünün tercih edilmesini sağlar.

Hindistan Petrol Şirketi için inşa edilen muazzam büyüklükteki Paradip rafinerisi Fos-
roc ekibi için zorlu bir sınav olmuştur. Ham petrol işleme ünitelerinin farklı derinlik-
lerde olmaları ve taban plaka ebatlarının çok büyük olması uygulamada zorluklar 
oluşturmuştur. Bu zorluklara ek olarak uygulama esnasında ortam sıcaklığı sık sık 
40ºC nin üzerine çıkmıştır. Ayrıca groutlar da oldukça agresif birçok kimyasala karşı 
dayanımlı olmak ve mükemmel eğilme mukavemeti ile aşınma direncine sahip olmak 
zorundaydılar. Ekibimiz makinelerin altında yüksek temas sağlayabilmek, yüksek 
mukavemetli ve çatlaksız bir groutlama yapabilmek için özel ürün formülasyonları 
üretti ve özel uygulama yöntemleri geliştirdi. Özel çözümler üretme konusundaki ka-
biliyetimiz ve uygulama ihtiyaçlarını karşılayan Conbextra EP75, Conbextra EP300, 
Conbextra GP ve Conbextra BB92 gibi groutlardan oluşan ürün çeşitliliğimiz Fos-
roc’un rafineri groutları  sağlama alanında tek firma olduğu anlamına gelmektedir. 

Londra’daki Thames Nehrinin gel-git bölgesindeki destek sütunlarının dökümünde 
özel bir kazık çakma tekniği kullanılmıştır. Conbextra UW, su altında bile yüksek kali-
tede beton dökülmesine olanak sağlamıştır.   Kazıklar yerlerine konulduğunda, kule 
etekleri hemen üzerlerine konulmuştur, bu da Conbextra UW’nin erken yüksek ba-
sınç özelliği sayesinde gerçekleşebilmiştir. 

Başlangıçta öngörülen inşaat yöntemi ve programına göre teleferiğin yaz sonuna 
kadar faaliyete geçmesi mümkün değildi. Fosroc’un Conbextra UW ürünü; çok yük-
sek mukavemet değerleri ve su ile akmama özellikleri sayesinde uygulanan yenilikçi 
bir kazık çakma tekniğinin tamamlayıcı bir parçası olmuştur. Bu çığır açan yaklaşım 
projenin bitiş süresini 6 hafta öne çekmiş, planlandığından çok önce bitirilmesini 
sağlamış ve Londra 2012 Olimpiyat  Oyunlarının zamanında yapılabilmesine katkı 
sağlamıştır.
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ÜRÜN SEÇİMİ
Yaygın olarak kullanılan Fosroc Grout ve Ankraj ürünlerinden bazıları ile bunların uygulama alanları.
Daha fazla ürün mevcuttur, bölgenizdeki Fosroc ofisine danışınız.

Köprü yatak yuvaları, 
demiryolu yatakları, tit-
reşimli makineler gibi 
yüksek basınç ve dinamik 
yüklere maruz olan, kim-
yasal veya ıslak uygulama 
alanları.

Yüksek basınç mukave-
meti  ve kalıcı mukavemet 
gelişimi. Makine kaideleri, 
köprü yatak yuvaları, pre-
kast beton yapılar, sütun-
lar ve payanda destekler. 
Fazla yük taşımayan ank-
raj uygulamalarında da 
kullanılabilir.

Kolon filizlerinin, cıvatala-
rın, yapısal gergi çubuk-
larının ankrajı. Alt yapı 
stabilizasyon ankrajları. 
Kenarlara yakın ankrajlar.

Hızlı mukavemet kazanımı, inşaat 
malzemelerinin çoğuna yüksek 
aderans. Genleşmez. Elektriğe 
karşı yalıtkan, korozif değil, su 
geçirimsiz, kimyasal maddelere 
dayanıklı.

Tünel segmentlerinin boş-
lukları, zemin stabilizasyo-
nu gibi yüksek hacimli ve 
fazla yük taşımayan uygu-
lamalar

Büyük ölçüde beton karışım ta-
sarımına bağlıdır.

Yüksek akıcılık ve ayarlanabilir 
kıvam. Ortadan yükseğe kadar 
basınç mukavemetleri. Prizini 
almış ve sertleşmiş durumlarda 
rötresiz. Yüksek taşıma gücü. Be-
tona uyumlu malzeme özellikleri. 
Önemsiz miktarda klorür içerir. 
Demir içermez.

Kendiliğinden yerleşen hızlı muka-
vemet kazanan malzemeler. Yüksek 
ilk ve son basınç, gerilme ve eğilme 
mukavemet değerleri. Yapı malze-
melerinin çoğuna uygundur. Elekt-
riğe karşı yalıtkandır, su ve kimyasal 
maddelere dayanıklıdır. Rötre yap-
maz. Yüksek taşıma gücü.

Conbextra EP10

Conbextra EPHT

Conbextra EP75

Conbextra EP300

Proofex WG

Conbextra GP

Conbextra HF

Conbextra TS

Conbextra UW

Conbextra BB

Cebex 100
Cebex 250
Cebex 653

Lokfix P

Lokfix 
E35/E55/E75

Lokfix S

Genel amaçlı rötresiz katkı malzemesi.
Su altı groutlama.
Tünel segmentleri groutu için katkı maddesi

İnce uygulama kalınlığı

Standart uygulamalar için genel amaçlı grout

Rötresiz, akıcı grout. Zor uygulamalar için idealdir.

Düşük ekzotermik reaksiyonlu kalın uygulanan grout

Su altı uygulamaları için grout

Hızlı mukavemet alabilen köprü yataklama ve rüzgar tübini groutu

Hızlı sertleşen akıcı akrilik reçine ankrajı.

Ön germe ve ard germe kablolar için ince uygulanan 
grout. Boşlukları ve segregasyonu önler.

Yatay uygulanmalar için düşük slump değerli çabuk 
sertleşen akrilik reçine ankrajı

Uygulamaları kolaylaştıran Epoksi-Akrilat reçine kar-
tuş sistemi

160 ⁰C ye kadar olan çalışma ısılarına dayanıklı

Düşük ekzotermik reaksiyonlu kalın uygulanan grout

Conbextra Cable 
Grout

Kazık başları için su geçirimsiz grout

Yüksek aşınma dayanımlı, kendiliğinden yerleşen 
orta kalınlıkta uygulanan grout 

Epoksi Reçine Groutları

Hazır Ambalajlı Çimento Esaslı Groutlar

Grout Katkıları

Reçine Ankrajları

Standart  Uygulama Malzeme Özellikleri             Fosroc Ürünleri     Kullanım Şartları

Standart  Uygulama Malzeme Özellikleri             Fosroc Ürünleri     Kullanım Şartları

Standart  Uygulama Malzeme Özellikleri             Fosroc Ürünleri     Kullanım Şartları

Standart  Uygulama Malzeme Özellikleri             Fosroc Ürünleri     Kullanım Şartları
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www.fosroc.com

Fosroc Rüzgar Enerji Türbin  
Çözümleri



Artan küresel enerji ihtiyacını karşı-
lamak için sürekli yaratıcı çözümler 
yaratmak gerekmektedir. Dünyanın, 
enerjiye ihtiyaç duyulan en yakın yere, 
hızlı servise alma çözümleri ile birlikte  
kurulabilen doğal enerji üretimini de-
ğerlendirmeye başlaması gereklidir.

Rüzgar türbinleri bu ihtiyacı karşıla-
maktadır ve bu kritik ekipman parçala-
rının uzun ömürlü ve başarılı olmasını 
sağlayacak ürünlere karşı endüstrinin 
ihtiyacı sürekli artmaktadır.

Fosroc’un beton vegrout konuların-
daki tecrübesi, zorlu koşullara pratik 
uygulama çözümleri geliştirmesine 
imkan tanımaktadır.Rüzgar enerji sek-
töründe yıllardır çalışıyoruz ve dünya-
nın birçok yerinde, önde gelen türbin 
üreticilerinin projelerine servis 
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BETON TEKNOLOJİSİ
Rüzgar çiftlikleri,devasa temel inşaatları ile başlar. Bu yapılar, 
müteahhitler ve mühendisler için hem teknik hem de pratik zor-
luklar oluşturmaktadır. Yapım aşamasındaki yaşanan problemler 
maliyetlerin artmasının yanısıra gecikmeleri de birlikte getirir.

Temeller yüksek dayanımlı beton gerektirir,Fosroc’un katkı tek-
nolojisindeki tecrübesi ile hem yüksek mukavemetlere sahip 
betonlar üretmek hem de kütle dökümlerinde dahi çatlak oluşu-
munu kontrol etmek mümkündür. Aynı zamanda, üretilen beton, 
yoğun donatının çevresini tam saracak şekilde akışkan olmalı ve 
boşluk, segregasyon ve kuş gözü oluşturmamalıdır.

Rüzgar enerji santralleri ulaşımın güç olduğu alanlarda inşa edilir, 
bu betonun dökümden önce uzun bir yol katedeceği anlamına 
gelir. Bu durumda kıvam koruma önem kazanmaktadır ve Fosroc 
proje ihtiyaçlarına göre bu konuda da çözüm üretebilir.

Fosroc katkı uzmanları, ürün çeşitliliği sayesinde, mukavemet 
gereksinimleri ile birlikte döküm kolaylığıda sağlayacak özel ka-
rışımlar geliştirebilir.

Aynı zamanda, yüksek performanslı kür malzemeler, kalıp ayırı-
cılar, tamir harçları, aderans ürünleri ve yüzey düzeltme harçları 
ile uzun ömürlü ve kusursuz betonlar oluşturmaya yardımcı ola-
biliriz.
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Fosroc olarak hem grout teknolojisini hem de rüzgar 
türbinlerini çok iyi bildiğimizden tek bir çözüm ile ser-
vis verilemeyeceğinin farkındayız.

Bu nedenle, Fosroc malzeme mühendisleri tarafın-
dan, önde gelen türbin üreticilerinin mukavemet, de-
rinlik, performans ve uzun ömür kriterlerini karşılaya-
cak şekilde birçok çimento bazlı grout geliştirilmiştir. 

Ürünlerimiz, 100 MPa ve üzeri mukavemet değerle-
rine sahip, dairesel kesitlerde metrelerce çatlama ve 
büzüşme yapmadan akışkan ve 400 mm’ye kadar de-
rinlikleri doldurma kapasitesine sahiptir.

Conbextra Rüzgar Türbin groutlarının, yüksek ürün 
kalitesinden dolayı yorulma direnci ve dayanıklılık de-
ğeleri mukavemet değerleri kadar yüksektir.

Uygulama kolaylığı açısından pazar lideri olan ürünlerin 
kullanımda en iyi performansları sağlayacağına inanıyo-
ruz. Conbextra ürünleri, yüksek laboratuvar performans-
larına, sahada da ulaşabilmeleri için türbin üreticileri ve 
tecrübeli uygulamacılar ile birlikte test edilerek birlikte ge-
liştirilmiştir. 

Fosroc, önde gelen türbin üreticilerinin desteği ile, şartna-
me gereksinimlerini karşılayacak şekilde, Conbextra grout-
larının, doğru uygulama becerilerini geliştirici sertifikasyon 
eğitimleri düzenlemektedir. Mükemmel ürün performans-
larına ulaşmanın yolunun uygulama kalitesinden geçtiğini 
çok iyi biliyoruz.

Fosroc olarak, müteahhit, mühendis ve müşterilerin huzur 
ve güven içerisinde olmasını sağlamak adına dünyanın her 
yerinde süpervizörlük,  uygulama desteği ve denetimleri 
yapıyoruz.

Yüklenici Desteği
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Beton Segment Kuleleri

Beton segmen kulelerinin kullanıldığı yerler-
de, Fosroc’un uyuglama ve malzeme deneyi-
mi çok değerlidir.

Epoksi ürünlerimiz, segment arasında çok 
güçlü bir bağ yapısı oluşturmak ve basınç ile 
pompalanacak grout ürünlerinin kaçak yap-
masını engellemek için kullanılabilir. 

Daha düşük mukavemet ama daha iyi işlene-
bilirlik ihtiyacı bulunan dikey dairesel parça-
lar için özel grout ürünlerimiz bulunmaktadır. 

Yatay kesitler için olan groutlarımız, segre-
gasyon, kusma yapmadan ve boşluk oluştur-
madan 100 mm kalınlıkta pompalanabilir. 
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FOSROC ÜRÜNLERİ
Aşağıda Fosroc grout ürünleri ve bağlantı sistemerinin bir kısmını ve bunların uygulama alanlarını bulabilirsiniz. 
Bunların haricindeki ihtiyaçlar için lütfen Fosroc ile irtibata geçiniz. 

Koruyucu kaplamalar
Fosroc, beton temelleri korumak için çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Su, klorür, sülfat ve 
karbonasyon etkilerine olduğu kadar fiziksel etkilere de dayanıklı, toprak altı ve üstünde uygulana-
bilen koruyucu kalplama sistemlerine sahiptir. Koruyucu kaplamalar, agresif ortamlarda, yapının 
ömrünü uzatmasının yanısıra görsellik açısından da faydalıdır.
Su izolasyonu
Fosroc, trafo binalarında benzersiz su yalıtım membranı Proofex Engage ile yalıtım yapabilir veya diğer 
geniş su yalıtım ürünleri yelpazesi ile elekrikkesilmelerine neden olabilecek etkilerden yapıyı koruyabilir.
Eğer toprak içerisinde zaralı bileşenler var ise, türbin temelleri de, sıvı, yapışkan ve mekanik olarak 
bağlanan birçok yalıtım ürünümüzle korunabilir.
Beton tamiri
Fosroc’un beton tamiri konusunda uzmanlığı bulunmaktadır ve hemen hemen her koşulda çalışabi-
lecek tamir ürünleri yelpazesine sahiptir.
Zararlar, zamana bağlı aşınma ve bozulma, taşıma ve uygulama veya çatlama kaynaklı olabilir. Ta-
mir harçlarımız, enjeksiyon ürünlerimiz ve yüzey tamir ve düzeltme sistemlerimiz ile zarar görmüş 
yapıyı orjinal haline getirebiliriz.

GÜÇLÜ BİR GELECEK
Fosroc yeşil enerjili bir gelecek için te-
mellerin oluşturulmasına yardımcı olu-
yor.
Ürün yelpazemiz, kalitemiz ve servis 
ağımız, yaptığınız işlerin kalitesinin art-
masını ve sonsuza kadar yaşamasını 
sağlıyor. Önde gelen rüzgar enerji sis-
temleri üreticileri ile çalışmaktan onur 
duyuyoruz.

Uygulama Alanı Ürün Malzeme Özellikleri

Türbin temel ve kule 
grout işleri Conbextra BB92

Çimento bazlı,

Kalınlık : 10-150 mm , Basınç Mukavemeti >90 MPa

Türbin temelleri grout 
işleri

Conbextra BB92-O
Siemens Gamesa şartnamelerine uygun, Çimento bazlı,  
Kalınlık : 10-150 mm, Basınç Mukavemeti >90 MPa         
Yaşlanmaya karşı test edilmiş

Conbexyra VG
Vestas şartnamelerine uygun, Çimento bazlı, 
Kalınlık : 25-400 mm Basınç Mukavemeti >120 MPa 
Yaşlanmaya karşı test edilmiş

Conbextra TA
Çimento bazlı,
Kalınlık : 25-400 mm Basınç Mukavemeti >120 MPa

Conbextra SG
Siemens Gamesa şartnamelerine uygun, Çimento bazlı, 
Kalınlık : 10-400 mm, Basınç Mukavemeti >100 MPa

Beton kule grout işleri Conbextra BB72
Çimento bazlı,
Kalınlık : 10-100 mm, Basınç Mukavemeti >70 MPa

Beton kule segment         
yapıştırma işleri Nitobond Epoksi Bazlı malzemeler

Epoksi reçine
Basınç mukavemeti > 100 MPa

Temel betonları için super
akışkanlaştırıcı katkılar Auramix katkı ürünleri

Erken yüksek mukavemet
Mükemmel yüzey bitişi

Kür malzemeleri Concure WB Yüksek performanslı, su bazlı kür malzemesi

Tamir harçları Renderoc tamir harçları
Zarar görmüş betonların onarımı için çeşitli kalınlıklarda 
tamir harçları
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Fosroc Beton Onarım ve Güçlendirme 
Çözümleri (EN1504’e uygun)
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Beton dayanıklılığı Fosroc’un DNA’sına işlidir. Beton işine çi-
mento öğütümü gibi en erken safhalardan başlayıp, beton 
üretimi, serilmesi ve yüzey bitirmeye kadar olan sürecin ta-
mamına dahiliz. Dolayısıyla betonun bozulma safhası ve bo-
zulmaya etki eden faktörler hakkında da bilgi sahibiyiz. Beto-
nu onarmak ve korumak için gerekli çözümlere sahibiz.

Beton onarımında, hedefimiz projeler için yapı ömrü boyun-
ca en uygun maliyetleri, en dayanıklı sistemleri sunmaktır. Bu 
hedefe, ortaya çıkan çeşitli problemleri çözmeye yardımcı ola-
cak doğru araçları sağlayan onarım, güçlendirme ve koruma 
sistemlerinden oluşan kapsamlı bir yelpaze sunarak ulaşmayı 
amaçlıyoruz. 

Betonun bozulması karmaşık bir süreçtir ve çok sayıda fizik-

sel, kimyasal ve çevresel faktörden etkilenir. Bu durum her 
beton onarımı işlemini diğerinden az da olsa farklı kılmakta-
dır. Beton onarımını anlamak kolay değildir, çünkü çoğunlukla 
tecrübeye bağlıdır ve akademiler ve üniversitelerde bu konu-
da çok az şey öğretilmektedir.

Fosroc beton onarım malzemeleri tedariğinde öncüler arasın-
dadır ve 30 yıldan uzun bir süredir beton yapılarda onarım 
gerçekleştirmektedir. Her yıl tüm dünyada binlerce beton 
onarımı projesine yaptığımız katkı, yıllardır biriktirmekte oldu-
ğumuz tecrübeyi sürekli artırmaktadır.  Bu tecrübe ise ona-
rım şartnamelerine katkıdan yüklenici eğitimine, uygulamayla 
teknik bilgi ediniminden kurum içinde malzeme ve sistem ge-
liştirilmesine kadar yaptığımız her işe etki etmektedir.

FOSROC KAPSAMLI BETON ONARIM ÇÖZÜMLERİ
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Yıpranıp bozulan ve artık amacına hizmet edemeyen yapıla-
rın yıkılmasına ve yeniden yapılmasına önemli miktarda para 
harcanmaktadır. Atık yönetimine ve yeniden inşaat işlerine 
harcanan enerji ve kaynaklar gezegenimiz üzerinde çok büyük 
bir etkiye sahiptir.
Fosroc, betonun uzun süre kalıcı olacak şekilde inşa edilmesi 
gerektiğine inanmaktadır, yüksek kaliteye sahip koruma sis-
temlerimiz ve onarım malzemelerimiz yapıların ömrünü ger-
çekte amaçlanan sürelerin fazlasıyla ötesine uzatabilmekte-
dir. Modern, hafif güçlendirme sistemleri yapıların tamamen 
yeni bir işleve sahip olacak şekilde geliştirilmesini ve değiş-
tirilmesini sağlar. Koruma sistemleri zararlı koşulların beton 
üzerindeki etkisini kayda değer derecede azaltabilmektedir. 
Geniş onarım sistemleri yelpazemiz hasarlı betonu tıpkı yenisi 
kadar iyi kılabilmektedir. Bu yalnızca çevre üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapı sahip-
leri için yapının ömrü boyunca daha ekonomik yönetim ma-
liyetleri sağlar.
Birçok Fosroc tamir harcı, harca dahil olan çimento miktarını 
azaltılabilecek şekilde geri dönüşümlü malzemelerden yarar-
lanılarak üretilmektedir. Bu kaliteyi kesinlikle düşürmemekte, 
malzemelerin genel performansını hızlı mukavemet kazanımı 
ve azalan alkalilik gibi özelliklerle artırmaktadır.
Gelişim için asla erken değildir. Beton kalitesinin artırılması-
na, korumayave gelişime harcayacağınız her kuruş size uzun 
süreli dayanıklılık olarak geri dönecektir. İnşaat işlerinin çevre 
üzerindeki etkisini azaltmak hepimiz için daha iyi bir gelecek 
sağlayacak, Fosroc’u tercih etmek ise hem bu hedefi gerçek-
leştirmenize, hem de dayanıklılığı artırmanıza yardımcı ola-
caktır.

FOSROC KAPSAMLI BETON ONARIM ÇÖZÜMLERİ
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ENDÜSTRİYEL STANDART EN 1504
2009 yılında tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde onarım ve 
korumaya ilişkin EN1504 uyum standardı yürürlüğe konul-
muştur. Avrupa dışında bu standart ve bunun gerektirdiği CE 
işareti yasal olarak bağlayıcı değildir, ancak söz konusu stan-
dardın önemi küresel olarak da artmaya devam etmektedir 
ve bu standardın ilkeleri yaygın bir biçimde doğru uygulama 
ilkeleri olarak kabul edilmektedir.  Bunun ana nedenlerinden 
birisi söz konusu standardın sadece ürün testlerinden ibaret 
olmayıp, beton yapıların onarım, denetleme ve bakım süreci-
ne karşı baştan sona kapsayıcı olan bir yaklaşımı benimsemiş 
olmasıdır.

Aşağıdaki standardın yalnızca CE işareti taşıyan ürünler ge-
rektirmekten ibaret olmadığı ve birçok ürünün CE işaretine 
sahip olduğu ancak bunun bu ürünlerin söz konusu iş için ke-
sinlikle uygun olduğu anlamına gelmediği unutulmamalıdır. 
Standart ile sunulan birçok çözüm için CE işareti bulunma-
maktadır. EN1504’ün gerekliliklerine göre test edilen Fosroc 
ürünleri söz konusu standardın minimum gerekliliklerinin de 
ötesinde özelliklere sahiptir.

Elbette ulusal ve endüstriye özel olmak üzere birçok başka 
standart ta mevcuttur. Yerel Fosroc ofisleri gerekli olduğun-
da bu standartlara uymaya ve müşteri tabanlarının ihtiyaçla-
rını karşılamaya çalışmaktadır.

Birçok onarım ve koruma sistemimiz DWI ve WRAS gibi ku-
rumlar tarafından içme suyuyla temas edecek şekilde kul-
lanımda güvenli olduklarından emin olmak amacıyla test 
edilmiştir. Bazı ürünlerimiz ise Londra Metrosunun yangın 
güvenliği amaçlı “Uygunluk” listesine dahildir.  Tawyood Engi-
neering and Bureau Veritas gibi saygın kuruluşlar Fosroc’un 
üretim süreçlerini ve ürünlerini test etmekte ve bunlara ser-
tifikasyon sağlamaktadır..

Fosroc Ltd, Drayton Manor Business Park, 
Coleshill Road, Tamworth, STAFFS, B78 

3TL 09
0370-CPD-0845

EN 1504-3
Yapısal onarım amaçlı çimentolu beton harcı için 

beton onarım ürünleri (hidrolik çimento bazlı)

Basınç dayanımı Sınıf R4 (>45 MPa)

Klorür iyon içeriği ≤%0.05

Yapıştırıcı bağ dayanımı ≥2.0 MPa

Karbonasyona dayanıklılık dk  ≤ kontrol betonu

Basınçta esneklik katsayısı > 20 GPa

Yangına reaksiyonu A1 Sınıfı

Tehlikeli maddeler 5.4’e uygundur

Isıl donma-çözülme 
döngüsü sonrasında 
yapıştırıcı bağ dayanımı

>2.0 MPa
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EN1504, şartname hazırlayıcısının, üreticinin ve uygulayıcının en uygun çözümü üretmek için birlikte çalışmasını gerektiren, 
6 adımlı bir süreçtir. EN1504-9, her bir projenin en etkili onarım ve koruma çözümünü elde etmek için benimsemesi gereken 
süreci açıkça belirlemektedir.

PROJE SAFHALARI

TEMEL HUSUSLAR VE EYLEMLER

AVRUPA STANDARDININ İLGİLİ MADDELERİ VE EN 1504 SERİSİNDE DİĞER BÖLÜMLER

YAPI 
HAKKINDA 

BİLGİ

Yapının 
durumu 
ve geçmişi
Belgeler
Geçmiş 
onarımlar 
ve bakım-
lar

EN1504-9, 
Madde 4

EN1504-9, 
Madde 4

EN1504-9, 
Madde 5 ve 6

EN1504-2’den 
EN1504-7’ye kadar 
EN 1504-9,
Madde 6, 7 ve 9

EN1504-9, 
Madde 6, 7, 9 ve 
10
EN 504-10

EN1504-9, 
Madde 8
EN 1504-10

> > >

>
>

>

> > >

Kusurlar, 
bunların
sınıfları ve 
nedenleri
Koruma 
ve onarım 
işlemlerin-
den sonra 
güvenlik/
yapı 
değer-
lendirmesi

Seçenekler
İlkeler
Yöntemler
Koruma 
ve onarım 
işlemlerin-
den sonra 
güvenlik/
yapı değer-
lendirmesi

Ürünün kul-
lanım amacı
Yüzey mal-
zemeleri için 
gereklilikler 
Şartname
Çizimler
Koruma 
ve onarım 
işlemlerinden 
sonra güven-
lik/yapı değer-
lendirmesi

Ürün seçimi 
ve kulanımı, 
kullanılacak 
sistemler, 
yöntemler 
ve ekipman 
Kalite kontrol 
testleri
Sağlık ve 
güvenlik

Kabul testleri 
Çözüm işleri 
Belgeler

>

>
>

>

>

>
>
>
>

>

>

>
>
>

>

>

>

>
>
>

ONARIM 
İŞLERİNİN
TASARIMI

ONARIM 
İŞLERİNİN
KABULÜ

ONARIM 
İŞLERİDEĞERLENDİRME

SÜRECİ
YÖNETİM
STRATEJİSİ
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ONARIMDA BAŞARISIZLIKTAN KAÇINMA
Beton onarımlarının zamanından önce bozularak başarısız olduğu anlar olabilmek-
tedir. Bunun birden fazla sebebi olabilir. Onarımlar yüksek maliyetli olabilmektedir 
ancak başarısızlıkla sonuçlanan onarımlar sonrasında yeniden yapılan uygulamalar 
hem daha maliyetli olmakta, hem de zaman kaybettirmekte ve akışı bozmaktadır.
Onarımların zamanından önce bozularak başarısız olmasında en çok rastlanan se-
beplerden bazıları aşağıdadır:

> Yanlış  kök sebep teşhisi
> Yanlış onarım stratejisi seçimi
> Uygun olmayan onarım malzemesi seçimleri
> Tekrar bozulmaya karşı koruma önlemlerinin yetersizliği
> Yetersiz yüzey hazırlığı
> Yanlış ürün uygulamaları

Bu kılavuzu kullanarak ve Fosroc ile işbirliği yaparak problemlerden kaçınacağınızı ve 
projeniz için hem etkin, hem de kalıcı onarım ve koruma sağlayacağınızı umuyoruz.
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Tam kapsamlı bir inceleme yapılmadan önce yapının, geçmişinin, 
kullanımının, amaçlanmış ömrünün ve yapı sahibinin yapı için sa-
hip olduğu gelecek planlarının öğrenilmesi önemlidir. Raporlar 
veya görsel incelemeler vasıtasıyla bariz kusurları tespit ediniz. 
Klorür ve karbonasyon raporları gibi beton testleri sonuçlarıyla 
ise bariz olmayan problemleri tespit ediniz.

Yapının kötü durumda olması durumunda bunun kullanıcılar ve 
çevredeki insanlar için güvenli olduğundan derhal emin olun-
ması için çaba gösterilmesi önemlidir.

Sorunlar belirgin bir şekilde tespit edildikten sonra be-
tonun tam kapsamlı bir tanılama testine tabi tutulması 
gereklidir. Bu, kusurların temel nedenlerinin tam anla-
mıyla anlaşılabilmesi için çok önemlidir. Bu yapılmadığı 
takdirde onarımların başarısız olması olasılığı yüksektir 
çünkü bu onarımlar sebeplerden çok belirtilere yönelik 
olmuş olacaktır.

Yetkin denetimciler aşağıdaki testlerden bazılarını veya 
tümünü dahil edecek şekilde tam kapsamlı bir değerlen-
dirme yapabilecektir:

> Kusurların yerleri
> Paspayı ölçerle inceleme
> Karbonasyon derinlik testi
> Yarı hücre potansiyeli
> Çekiç deneyi
> Petrografik analiz

Test miktarı yapının önem seviyesine, yaşına ve durumu-
na bağlı olacaktır. Tüm tanı işlerinde olduğu gibi bunda 
da ne kadar çok bilgi olursa betonu etkileyen sorunlar ve 
yapının gelecekteki muhtemel durumu o kadar iyi anla-
şılacaktır. İnceleme sonuçları alındıktan sonra tecrübeli 
profesyoneller sorunların temel sebeplerini teşhis ede-
bilecek ve en uygun çözüm stratejisini belirlemeye baş-
layabilecektir.

YAPI BİLGİLERİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
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EN1504-9 standardında da belirlendiği üzere 8 genel kusur tipi vardır ve bunlar betonla ilgili 
olanlar ile donatıyla ilgili olanlar olmak üzere alt gruplara ayrılmıştır. Bu kusurların birleşerek 
bir soruna yol açması veya bir problemin başka bir probleme neden olması oldukça sık rastla-
nan bir durumdur.

Mekanik
> Yapıda aşırı yükleme veya hareket çatlakla-

ra yol açar,
> Fiziksel darbe vakaları veya beton kesit kay-

bı,
> Titreşim veya depremler,

Kimyasal
>  Sülfatlar gibi toprakta bulunan kirleticiler çi-

mento matrisini zayıflatabilir ve çatlatabilir
> Çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan zararlı 

kimyasallar betonu kirletebilir ve çimento 
matrisini zayıflatabilir

> Alkali Agrega Reaksiyonu

BETONARMEDE SIK  RASTLANAN PROBLEMLER

BE
TO

N
 H

AS
AR

I

Fiziksel
> Darbe
> Betondaki kılcal hatlardaki su donup genle-

şebilir ve betonun bölümlerinde pullanma-
ya yol açabilir

> Trafik ve diğer hareketli unsurlar kaynaklı 
aşınma ve yıpranma

> Isıl hareketler

Yangın
> Aşırı ısı kesit kaybına, betonun kırılganlaş-

masına ve çeliğin zayıflamasına yol açabilir
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Betonun Kirlenmesi
> İnşaat esnasında betona klorürler nüfuz 

edebilir.  Yine bol tuzlu ortamlarda yapıya 
klorürler nüfuz edebilir.

> Yüksek klorür yoğunlukları pasifleştirici 
katmanı bozarak korozyon döngüsü başla-
tabilir. Aşırı yüksek klorür yoğunlukları ise 
çeliğin kendisine bile zarar verebilir

Kaçak Akımlar
> Düzgün kurulmamış katodik koruma sis-

temlerinin kablolarından kaçak elektrik 
akımları korozyon başlatabilir.

> Farklı elektrokimyasal potansiyellere sahip 
metaller temasettiklerinde korozyon başla-
tabilir.

D
O

N
AT

I K
O

RO
ZY

O
N

U

Paspayı
> Kötü şekilde döküm veya kalıp yapısının 

kayması sonucu düşük paspayı oluşumu
> Hasarlı paspayı
> Düşük kalite beton veya kötü işçilik sonucu 

gözenekli beton oluşumu

Betonda Alkalilik Kaybı
> Doğal oluşumlu bir gaz olarak CO2 girişi 

betondaki nemle birlikte hızlanır. Betonda 
alkalilik kaybı donatıları korozyona uğraya-
bilecekleri koşullara maruz bırakır
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DONATI KOROZYONU
Donatı korozyonu tüm dünyada sık 
rastlanan bir problemdir. En yaygın 
korozyon nedenleri karbonasyon ve 
klorür nüfuzudur. Kirleticiler betona 
nüfuz eder ve donatı derinliğine inene 
kadar kademeli olarak betonun kimya-
sal bileşimini değiştirir. Bunun alacağı 
süre betonun kalitesine, donatının de-
rinliğine ve maruziyet seviyelerine ileri 
derecede bağlıdır.

Karbonasyon ve klorürler donatılara 
eriştiğinde çeliği çevreleyen pasifleşti-
rici katmana zarar vermeye başlar.

Bu pasifleştirici katman kaybedildiğin-

de korozyon süreci başlayabilir. 

Ortamda mevcut olan nem ve oksi-
jen korozyon sürecinin başlaması için 
esastır ve korozyonun oranını belirle-
yecektir.

Korozyon, anodik ve katodik alanlara 
sahip bir elektrik pili oluşturur. Koroz-
yon anodik alanlarda gerçekleşir ve çe-
lik moleküllerini asıl hallerinin 10 katı 
kadar genişletir. Bu betona baskı yapa-
rak çatlamasına neden olur.

Çatlaklar nem ve oksijenin doğrudan 
çeliğe geçebilmesini sağlar ve bu da-

korozyonu hızlandırır. Belirli bir süre 
sonra beton bölümler halinde pullanır 
ve bazı durumlarda bunun sonuçları 
tahrip edici olur. 
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CO2 doğal oluşumlu bir gazdır ve özellikle de orta 
seviyede nem koşullarında her betona nüfuz eder.  
Karbon Dioksitin hafifçe asidik olan niteliği betonun 
koruyucu alkalilik özelliğini zayıflatır ve yavaşça çelik 
seviyesine kadar iner. Bir kez çeliğe eriştikten sonra 
ise doğal koruyucu ortamı nötr hale getirir ve çelik 
üzerindeki pasifleştirici filmi aşındırır.  Bu tür ortam-
larda nem ve oksijen bulunduğu takdirde korozyon 
süreci başlar.

Fenolftalein testi ile birlikte yapılacak bir paspayı 
ölçer incelemesi karbonasyonun ilerleyişini kontrol 
etmek için iyi bir yoldur.

Klorürler betona birçok sebepten dolayı nüfuz eder, 
bunların arasında en yaygını denize yakın ortamlar-
da veya buz çözücü tuz kullanımında gerçekleşen-
lerdir. Klorürler aynı zamanda hızlandırıcılar veya yı-
kanmamış kum ve agregalar kullanılan durumlarda 
ilk döküm esnasında betona bağlanabilir.

Klorürlerin zarar verici niteliği yüksek yoğunluklarda 
oldukları zaman çelikte genleşme yerine çukurlara 
yol açan bir asit erozyonuna neden olur.

Bunun tespiti doğru şekilde testler yapılmadığı tak-
dirde zordur, bu testlerde ilk olarak beton numunesi 
analizleri ve paspayı ölçer incelemesi yapılmalı, ar-
dından ise gerekli olana göre daha derin testler ger-
çekleştirilmelidir.

Pasifleştirilmiş 
katman kaybı

Pasifleştirilmiş 
katman tahribatı, 
anot oluşumu ve 
bunu takip eden 
elektro-kimyasal 
çukurcuklanma 
korozyonu

Klorürle kontamine 
olmuş beton

Klorür iyonları

Karbonasyon 
Bölgesi

Karbon dioksit

Pas

KOROZYON SÜRECİ

BETONDAKİ ÇELİK KOROZYONU AŞAĞIDAKİLERE BAĞLIDIR

OKSİJEN

DONATI +/- AKIM ÇIKIŞI

PASİF ÇEVRE

NEM

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

WWW.FOSROC.COM32



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Bozulmanın altında yatan nedenler teşhis edildikten sonra bu nedenler hem onarım süreci, hem de gelecek için yapı bilgile-
riyle, sağlık ve güvenlik hususlarıyla ve müşterinin yapıya ilişkin ihtiyaçlarıyla birleştirilir. Ardından yapıya neler yapılabileceğini 
belirlemek için bir strateji oluşturulabilir. Bu konuda seçenekler hiç bir şey yapmamaktan kısmi veya tam yıkıma kadar değişe-
bilmektedir. Onarım gerçekleştirme veya onarım ve güçlendirme yapma kararı alındığı takdirde yönetim stratejisi onarım ve 
koruma seçeneklerini değerlendirmelidir.

EN1504-9, beton onarımı ve onarım sonrası koruma konusunda 11 ilke sunmaktadır. Bu ilkelerden bazıları birbiriyle örtüşen 
stratejilere sahiptir ve çoğu zaman bu onarım ilkelerinden bazıları bütüncül bir sistem çözümü sağlamak için birlikte seçilmek-
tedir.
1 ve 6 arasındaki stratejiler genel olarak beton onarımı ve güçlendirilmesi ile alakalıyken, 8 ve 11 arasındakiler donatıların ko-
rozyondan korunması konusundadır. 7 ve 11 arası olanlar ise klorür nüfuzu veya karbonasyonun betonu etkilediği vakalarda 
göz önünde bulundurulmalıdır.   Bunları yönetmede başarısızlık, donatılarda ve betonda daha fazla bozulma olmasının kaçınıl-
maz olduğu anlamına gelecektir. Birçok yönetim stratejisinde birden fazla çözüm mevcuttur.

YÖNETİM STRATEJİSİ
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FOSROC ÜRÜNLERİ
Fosroc’un üstün ürün yelpazesi, büyük onarım yönetimi seçeneklerinin tamamı ve daha özel uygulama seçenekleri-
nin ise neredeyse hepsi için ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu da bir kez stratejinizi seçtikten sonra Fosroc’un daha özel 
onarım tasarımı hususları söz konusu olduğunda ideal bir ortak olacağı anlamına gelir. Aşağıdaki ürün anahtarı mev-
cut olan seçenekler dizisini ve ürün tiplerini göstermektedir. Doğrudan uygulamalarda ürünün uygulama şartlarına 
uygun olduğundan ve söz konusu malzemenin ülkenizde mevcut olduğundan emin olmak için yerel Fosroc teknik 
ekibinizden teyit alınız.

İlkeler

Onarım 
Yönteminin 

Tanımı

1.1 Onarım Yönteminin 

Nitocote SN511, SN502

Nitoflor Lithurin

Dekguard E2000, S, W, PU

Nitoflor Sistemleri

Expoband H45

Nitoseal & Colpor Yalıtıcılar

Nitofill WS60, UR63

Polyurea WPE

Nitodek Otopark Sistemi

Renderoc & Patchroc harçlar

Renderoc LA

Nitobond EP, PE

Auracast & Auramix Katkılar

Lokfix S, P, Lokfix DUR

Nitowrap, Nitoplate, Nitorod

Conbextra Halat Harcı

Fosroc Marine Jacket

Nitoprime Zincrich

Conplast CN

Renderoc DS, RenderocSP

Nitofill LV, TH, Conbextra
EPLV

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 
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4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4

Yapı Güçlendirme Fiziksel Dayanım Pasifliği Koruma veya 
Yenileme

Anodik 
Alanların 
Kontrolü

Dayanımı Artırma
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3, 4 ve 7 ilkeleri betonu yenilemek veya ilave koruma sağla-
mak amacıyla onarım harçları kullanımı gerektirir. Onarım 
Harçları 3 ana çeşide sahiptir: Elle uygulananlar, püskürtüle-
rek uygulananlar ve dökülerek uygulananlar.

EN1504-3 onarım harcı türlerini 4 ana sınıfa ayırır. Bu sınıflar 
ağırlıklı olarak dayanım ve yapışma özelliklerine göre tanım-
lanırlar. Dayanımı yüksek betonlar, dayanımı yüksek onarım 
harçları gerektirir. Çünkü onarılan kısmın uyum sağlamak için 
benzer elastikliğe sahip olması gerekir. Bununla beraber ona-
rım ve kürlenme süreci esnasında yük aktarılmadığı takdirde 
yama olarak onarılan yerin fazla yapısal yüke maruz kalmaya-
bileceği de unutulmamalıdır.

EN1504 standardında onarım işlerinin tecrübeli ve vasıflı yük-
leniciler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilir. Edini-
len tecrübeler, sistemden maksimum performans almak

söz konusu olduğunda doğru şekilde hazırlama, astarlama, 
uygulama ve kürleme yapılmasının en az yüksek kaliteli ona-
rım malzemeleri temin etmek kadar önemli olduğunu göster-
miştir.

Fosroc uygulama alanında karşılaşılan zorlukları daha iyi 
anlayabilmek için uzman uygulayıcılarla yakın temasta çalış-
maktadır.  Ürünler yerel piyasalara ve koşullara göre uyarlan-
maktadır. Bu da ürettiğimiz malzemelerin saha dostu olduğu 
ve sahada en yüksek kalitede sonuç elde edilmesine yardım 
ettiği anlamına gelir.

Fosroc’un Renderoc onarım malzemeleri serisi, tüm dünyada 
tutarlılığı, yüksek kalitesi ve kullanılabilirliği ile bilinmektedir. 
Ürünler boyutsal stabilite göz önünde bulundurularak tasar-
lanmış ve dolayısıyla yapışma, büzülme ve esneklik gibi fak-
törler dikkate alınmıştır.

ONARIM UYGULAMALARI:
ONARIM HARÇLARI

Kategori

Yapısal Olmayan

Yapısal

Basınç Dayanımı

≥10 MPa

≥15 MPa

≥25 MPa

≥45MPa

≥0.8 MPa

≥0.8 MPa

≥1.5 MPa

≥2.0MPa

R1

R2

R3

R4

Yapışma Mukavemeti Sınıf
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Elle uygulanan onarım malzemeleri ufak yamalar ve detaylı işler için mükemmeldir. Uygulayıcının doğru şekilde yapışma 
sağlayıp malzemeyi düzgün uygulayabilmesi için ustalık gerekir ancak özel ekipman ihtiyacı minimum seviyededir.

Elle uygulanan onarım malzemeleri, kullanım amaçlarının gerekliliklerine göre değişen sınıflara ve dayanımlara sahiptir. 
Genel olarak malzeme dayanımı düştükçe onarım derinliği ve malzeme işlenebilirliği artar.

Proje için doğru onarım malzemesinin seçilmesi mühendisin malzemenin ana betonun gerekliliklerine uygun olduğundan 
emin olabilmesini sağlar. Dayanımlarınfazla gösterilmesi malzeme işlenebilirliğini azaltarak sözleşmeli işi yavaşlatır ve bu 
işin maliyetini artırır. Dolayısıyla Fosroc, sözleşmeli işlere hemteknik, hem de uygulamalı olarak uygun olan malzemeler-
den oluşan bir ürün yelpazesi sunar.

Çelik Astarı – Nitoprime Zincrich
Nitoprime Zincrich sahip olduğu aktif çinko içeriğiyle korozif ortamlarda çelik donatılar için 
mükemmel bir astardır. İçindeki çinko, astar uygulandığında ufak delikler kalsa bile etkile-
nen alanda korozyon noktası olmayacağı anlamına gelir.

R2 sınıfı onarım malzemesi - Renderoc FC
Renderoc FC ufak yüzey kusurlarını gidermek ve arkadan yapılacak kaplamalar için pürüz-
süz, deliksiz bir yüzey sağlamak için malayla uygulanan bir yeniden profillendirme harcıdır.

R2 sınıfı onarım malzemesi - Renderoc HB
Renderoc HB üstün katman özelliklerine ve yüksek işlenebilirliğe sahip bir onarım malze-
mesidir. Derin bölümlerde onarım, işlenebilirlikte kolaylık ve malzemeyle detaylandırma 
gerektiren, yapısal olmayan uygulamalarda kullanım için idealdir.  

R3 ve R4 sınıfı onarım malzemeleri – Renderoc HB30, HB45, TG, S & HS XTRA
Fosroc, tabakalara uyacak dayanımlara sahip, elle uygulamalı sınıflarda bir dizi onarım mal-
zemesi sunmaktadır. Bunlar mükemmel işlenebilirlik, dayanıklılık ve büzülme dayanımı gös-
termekte olup, her türlü mühendislik yapıları için uygundur.

R4 sınıfı zemin kaplama onarım malzemeleri - Patchroc, Renderoc FCT
Patchroc ürünleri, hızlı yenileme gerektiren, büyük çaplı zemin onarımları için tasarlanmış-
tır. Seçilen ürüne bağlı olmak üzere, alan boyutları çatlama olmadan 18m² kadar büyük 
olabilir. Bu ürünler inceden kalın bölümlere gidecek şekilde tasarlanmıştır ve eğimli olarak 
serilebilir, ayrıca ilave kaplama gerektirmeden yüksek aşınma dayanımına sahiptir.

MALA YARDIMIYLA UYGULANAN
ONARIM MALZEMELERİ
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Püskürtme onarım malzemeleri iki farklı işlemle uygulanır: 
Kuru püskürtme ve ıslak püskürtme. Her iki sistem de tipik 
olarak yüksek dayanımlı, iyi sıkıştırılmış beton onarımları 
sağlar.  Sistemler püskürtme ekipmanıyla uygulandıkları için 
malzeme kalınlığını artırmada ve kısa sürede büyük miktar-
ların uygulanmasında mükemmeldir.

Kuru püskürtme malzemeleri nozülde karışır ve genel ola-
rak yama onarımları gibi başla-bitir uygulamalar için daha 
uygun kabul edilir. Islak püskürtme sistemleri karıştıktan 
sonra pompalanır ve dolayısıyla üst kaplama veya tünel kap-
lama gibi sürekli uygulamalar için daha uygundur.

Püskürtme uygulamaları için gereken ekipmanın pahalı ol-
ması ve katılaşma sürelerinin bunlarda daha uzun olması 
püskürtmeli sistemlerini büyük onarım projeleri için uygun 
kılar. Toz ve gürültü hususları, bunların mühendislik yapıla-
rında sık sık kullanıldığı anlamına gelir.

Renderoc SP
Renderoc SP kuru püskürtülebilir ancak çoğun-
lukla 200 mm kalınlıkta ıslak püskürtme uygula-
malarında kullanılır. Bu da ürünün üst kaplama 
sistemleri veya büyük çaplı onarımlar için mü-
kemmel olduğu anlamına gelir. Ürün olağanüs-
tü malzeme stabilitesine sahiptir ve yalnızca göz 
ardı edilebilir derecede büzülme yapar.

Sprayset HBL
Sprayset püskürtme beton üst kaplama sistemle-
ri için hızlı katılaşma katkısıdır. Genelde üst kap-
lama sistemleri ve toprak stabilizasyon işlerinde 
malzeme katmanı oluşturulmasında yardımcı 
olmak için betona nozülden çıkarken eklenir. Al-
kali içermemesi ürünü kullanım için daha güvenli 
kılar.

Yüksek dayanım gerektiren büyük alan onarımları için özel, 
dökülebilir bir onarım malzemesi ile yeniden döküm en iyi 
çözümdür.

Renderoc LA
Fosroc Renderoc LA malzemelerinin benzersiz formülü yük-
sek derecede akışkan malzemenin kolayca döküldüğü ancak 
ana betondan ayrılacak bir şekilde büzülmeyeceği veya çat-
lamayacağı anlamına gelir.

Sahip oldukları yüksek dayanım dereceleri bu ürünleri yapı-
lar için son derece uygun kılar ve donatılardaki kısıtlamala-
rın elle uygulamalı ve püskürtmeli sistemlerle erişimi imkan-
sız kıldığı yerlerde sıklıkla kullanılmalarını sağlar. Betonun 
aksine daha ince agregalara sahiptir, oturması ve güçlü bir 
yapışma sağlaması için çalkalanması veya titreşim uygulan-
ması gerekmez.

Renderoc DS
Yüksek dayanımlı, kuru püs-
kürtme onarım harcı olan Ren-
deroc DS büyük yama onarımı 
uygulamaları için mükemmel 
malzemedir.  Beton tabakaya 
iyi derecede yapışır ve malze-
me rebound oranı düşüktür, 
dolayısıyla maliyet tasarrufu 
sağlar.

PÜSKÜRTME
ONARIM MALZEMELERİ

DÖKME ONARIM 
MALZEMELERİ
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Çatlaklar birçok şekilde yalıtılabilir ve kapatılabilir. Bununla beraber çatlaklara asıl neden olanın ne 
olduğunun anlaşılması önemlidir. Çünkü altta yatan sebeplerin tespit edilmemesi daha sonra aynı so-
runların tekrar yaşanmasına yol açar. Her ne kadar bu detaylı bir süreç olsa da hızlı onarımlar için 
çoğunlukla etkin bir yöntemdir.

Enjeksiyon malzemeleri birçok biçime sahiptir ve bunların seçimi proje gerekliliklerine bağlıdır. Tipik 
olarak yapısal çatlaklar çimento veya epoksi malzemelerle kapatılır. Bunlar yapısal onarımlar için kul-
lanılabilir.  Hareketli çatlaklar bazı durumlarda poliüretan gibi esnek bir malzeme ile doldurulabilir, 
alternatif olarak ise bandajlama veya kesme ve esnek macunlarla yalıtma yoluyla çalışma derzlerine 
dönüştürülebilir.

Kapatma 
Conbextra 
EP10 / EP10W / EP13
Çatlaklarda enjeksiyon ve yeniden 
kapatma için çeşitli tekniklerle beto-
na epoksi reçine enjekte edilir

Doldurma
Yapısal çatlaklar Nitobond EP veya 
Nitomortar FC gibi yüzeye malayla 
uygulanan epoksi macunlar kullanı-
larak doldurulabilir

Suyu Durdurma
İçine su giren çatlaklar suyla temas-
ta köpükleşecek veya tam yalıtım 
oluşturacak şekilde suyla reaksi-
yona giren poliüretan sistemlerle 
doldurulabilir. Bu sistemler betonu 
birbirine bağlamaz.

Derzleme
Sürekli harekete maruz çatlaklar 
hareket durdurulamadığı takdirde 
derz olarak kullanılmalıdır.  Fosroc, 
standart ve zorlu uygulamalar için 
yüksek esneklik sunan ve gerektiği 
takdirde kimyasal veya fiziksel da-
yanım da sağlayabilen Nitoseal derz 
mastikleri serisini üretmektedir

YALITIM VE ÇATLAKLARIN DOLDURULMASI
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Donatıda kesit kaybı, fiziksel hasar, yangın hasarı veya aşı-
rı yükleme gibi sebeplerden dolayı betonun zarar gördüğü 
durumlarda yapısal güçlendirme gerekebilir. Aynı zamanda 
betonarme, tasarım problemleri veya değişiklikleri, yapısal 
yük gerekliliklerinde değişmeler veya yapı elemanlarında 
boşluk açılması dolayısıyla güçlendirme gerektirebilir.

Fosroc Nitoplate, Nitowrap ve Nitorod karbon fiber sis-
temleri tasarımcılara betonarmeyi yapıya ankraj gerektir-
meyen, ultra modern ve hafif malzemelerle güçlendirme 
şansı verir ve etraftaki faaliyetleri engelleme seviyesi mini-
mumu aşmadan çok hızlı uygulanabilir. Buna ek olarak, ko-
rozif olmayan doğaları sayesinde klorürlerden korunmaları-
na gerek kalmamaktadır. Bu sebepten dolayı ürünler, yoğun 
trafikli otoyollarda ve içinde hayat devam eden binalarda 
sıklıkla kullanılmaktadır.

Tasarım ve uygulama işleri tecrübeli ve vasıflı profesyo-
nellerce gerçekleştirilmelidir.Bir ana çözüm sağlayıcısı ola-
rak Fosroc kompozit fiber uygulamalarının sunduğu temel 
avantajları ve mevcut olabilen tasarım kısıtlamalarını iyi bil-
mektedir. Ana beton ile onarımda kullanılacak malzemeler 
arasındaki uygunluğun öneminin farkındayız.

Sistemlerimizde en yüksek kalite karbon, cam ve aramid fi-
berleri özel üretilmiş epoksi yapıştırıcılarla harmanlanmak-
tadır. UV ışınlarının veya zararlı kimyasalların endişe teşkil 
ettiği ortamlar için koruyucu kaplamalar sunmaktayız.

Nitowrap – Çeşitli dayanımlarda, aramid, karbon veya cam 
fiber olarak sunulan tek yönlü kumaşlardır. Nitowrap rulo 
olarak tedarik edilir ve kirişler, kolonlar veya taş duvarlar 
gibi dalgalı ve kıvrımlı yüzeylere uygulanabilme avantajına 
sahiptir.

Nitoplate – Önceden epoksi reçine ile lamine edilmiş, tek 
yönlü karbon fiber plakalar.  Bunlar çeşitli dayanımlarda, 
kalınlıklarda ve genişliklerde olmak üzere aramid veya kar-
bon olarak sunulur. Nitoplate dar ve hareket ettirmesi kolay 
bir malzeme olduğu için baş üstü kirişleri güçlendirmek için 
özellikle kullanışlıdır.

Nitorod – Önceden epoksi reçine ile lamine edilmiş, tek 
yönlü karbon fiber çubuklardır. Bunlar çeşitli dayanımlarda, 
kalınlıklarda ve genişliklerde olmak üzere aramid ve karbon 
olarak sunulur. Spiral taşlama veya karot delme aletleri kul-
lanılarak yerleştirmeye izin veren bir şekle sahip olan Nito-
rod, donatıların betona ankraj edilmesi gereken yerlerde 
idealdir.

YAPISAL
GÜÇLENDİRME
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Fosroc Marine Jacket, özellik-
le denizde kullanılan kazık-
lar için sunulan bir katodik 
koruma sistemidir. Yüksek 
klorür, nem ve oksijen içe-
ren ortam koşullarının birle-
şerek karışıma erozyonu ve 
mekanik aşınmayı da ekledi-
ği iskele ve rıhtımlarda kul-
lanılır. Söz konusu birleşim, 
gel-git ve yükselme bölgele-
rinde standart onarımlarla 
ve kaplamalar kullanılarak 
mücadele edilmesi zor olan, 
hızlandırılmış bir korozyona 
neden olur.
Fosroc Marine Jacket, koroz-
yonu kontrol altına almak 
için kendi kendini düzenle-
yen çinko file anotlarından 
yararlanır, bu anotlar güçlü 
GRP kılıfları tarafından koru-
nur ve harçla sabitlenir. Bu 
yüksek kaliteli çözüm sağ-
lam ve dayanıklı bir

onarım sağlamak ve söz 
konusu kritik unsurları ko-
rumak için idealdir. Bunla-
rın uygulaması da nispeten 
daha kolaydır ve liman faa-
liyetlerine kayda değer bir 
engel oluşturmaz.
Tüm yüksek kaliteli kılıflar 
gibi bizim kılıfımız da ölçü-
süne uygun yapılır ve çinko 
profiller harçlanmadan önce 
yerine kusursuz şekilde otu-
rur. Tamamlandıktan sonra 
profiller kolayca temizlene-
bilir ve iyi bir görünüm sağ-
lar. Tüm iyi katodik koruma 
sistemleri gibi uzaktan de-
netim işlemi Fosroc Marine 
Jacket ürününde de uygula-
nır, böylece yıllar sonra çin-
ko anotlar hizmet ömürleri-
ni tamamladığında müşteri 
önceden haberdar olur ve 
yeni malzeme için önceden 
hazırlık yapabilir.

KATODİK
KORUMA
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BETON KORUMA SİSTEMİ
Betonun korunması için en etkili ve sık kullanılan tekniklerden biri 
de beton yüzeyinin korunmasıdır. Bu, çeşitli şekillerle uygulanan 
geniş bir ürün yelpazesi kullanılarak sağlanabilir. Betonun yüze-
yini korumaya başlamak için hiç bir zaman erken değildir ve işi-
ni iyi bilen varlık yöneticileri yapıların yüzeyine daha bu yapıların 
inşaatı devam ederken sistemler uygulamaya başlar. Bu özellikle 
de kimyasal işlem işletmeleri, deniz ortamındaki tesisler ve yüksek 
seviyede aşınmaya maruz yapılar gibi zararlı ortam etkilerine açık 
varlıklar için geçerlidir. Koruyucu kaplamalar aynı zamanda olduk-
ça dekoratif olabildiği gibi yapınızın görünümünü, işlevselliğini ve 
güvenliğini geliştirir.
Doğru koruma sisteminin seçilmesi yapı ve yapıyı kullananlar için 
önemli olacak tüm faktörlerin net bir şekilde anlaşılmasını gerekti-
rir. Dikkat edilecek hususlardan bazıları aşağıdadır:

>Karbonasyon dayanımı
>Kayma dayanımı
>Estetik Güzellik
>UV Işınlar Stabilitesi
>Dayanıklılık

Fosroc beton koruma için çeşitli emprenyeler, kaplamalar, kılıflar 
ve membranlardan yararlanan, kapsamlı bir ürün dizisi sunmak-
tadır. Teknolojilerimiz poliüretanları, epoksileri, akrilikleri, silan- si-
loksanları ve metakrilatları da kapsamaktadır.

>Klorür iyon dayanımı
>Kimyasal dayanımı
>Uygulama Hızı
>Su Geçirmezlik
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Dekguard Anti-karbonasyon kaplamaları
Anti-karbonasyon kaplamaları ve anti-klorür kaplamaları için EN1504 standardında betona uygun seviyede koruma 
sağlayabilmeleri amacıyla özellikler belirlenmiştir. Bunlar 1 mm’den düşük kalınlıklarda uygulanır ancak metrelerce 
kalınlıkta betonunkine eşdeğer koruma sağlar. Fosroc’un Dekguard sistemleri EN1504 standardında bir gereklilik olarak 
belirtilen karbon dioksit geçirgenliği değerinden de üstün değerde koruma sağlar. Bunun sebebi, gelecekte dayanıklılık 
söz konusu olduğunda koruma katmanının tüm onarım sürecindeki en önemli unsur olmasıdır.

Dekguard Elastic ve Dekguard E2000 üstün çatlak örtme özelliklerine sahiptir, bu sayede koruyucu filmin yüzeyi 
altında ince çatlakların hareket etmesi durumunda bu çatlaklar örtülecek ve korunacaktır. Onarım sürecinin oldukça 
görsel bir kısmı olan Dekguard kaplamalar çeşitli renklerde tedarik edilir, bu da ürünün hem dekoratif, hem de işlevsel 
olduğu anlamına gelir. Bu ürünlerin UV ışınları stabilitesi ve genel dayanıklılığı üstün seviyededir, bağımsız kuruluşlarca 
denetlenen uygulamalarda ürünlerin ömrü 10 yılı fazlasıyla aşmıştır.

Kimyasallara dayanıklı Nitocote kaplamalar
Fosroc’un Nitocote markası kimyasalların zararlarına ve aşındırmasına dayanım sağlayan geniş bir kaplamalar yelpa-
zesi sunar. Bundan dolayı bu ürünler, betonun kimyasal depolama ve toplama alanları, su arıtım tesisleri, tuz giderme 
tesisleri, yağ ve gaz işleme alanları gibi zararlı etkilere maruz kaldığı ortamlar için idealdir. İlgili kaplama gereklilikleri 
Fosroc’un teknik ekibi tarafından müşterinin ihtiyaçlarıyla eşleştirilecektir.

Trafficguard Otopark Döşemesi
Yoğun trafiğin söz konusu olduğu otopark zeminlerinin maruz kaldığı yıpranma ve zararlar normalin de ötesindedir. 
Müşteriler bir taraftan dökülen yağlardan, buz çözücü tuzlardan, vb. maddelerden koruma sağlarken, bir taraftan da 
trafiği kaldırabilecek ve iyi seviyede kaydırmazlık özellikleri sunabilecek sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Büyük açıklıklı 
inşaat yöntemlerinin doğası çoğu zaman döşeme sistemlerinin eğilmeler ve ısı değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkan 
ufak çatlakları örtecek şekilde esnek olmasını gerektirir. Nitodek, epoksi, poliüretan ve polimetil metakrilat sistemleri 
bir taraftan otoparklara güzel görünümlü, dayanıklı ve sürdürülebilir bir zemin sağlar ve aydınlatma maliyetlerini bile 
azaltıp, güvenliği artıracak şekilde gelişmiş bir parlaklığa sahip renkli işaretleme fırsatı verirken, bir taraftan da tüm 
bunları başarabilir.
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ONARIM İŞLERİNİN
KABULÜ
Sözleşmelerin denetlenmesi proje tamamlamanın daha basit bir 
süreç olmasını sağlar. Yapıya zarar veren hususlar anlaşıldıktan ve 
tüm gizli kusurlar yüksek kaliteli malzemelerle giderildikten sonra 
onarımlar yıllarca sürecek ömürlere sahip olur.

Onarımlar genelde uygun şekilde eğitim almış, tecrübeli bir uygu-
layıcı tarafından gerçekleştirilmelidir. Fosroc bu tür yüklenicilerle 
temasta olup, gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir.  Bu da uygula-
ma kalitesinin yüksek malzeme kalitesine denk gelmesi ve bunun 
sonucunda maksimum dayanıklılık elde edilmesi anlamına gelir.

Mümkün olan her durumda Fosroc yükleniciye ve şartname hazır-
layıcısına malzemelerin en doğru uygulamalarla kullanılması ko-
nusunda yardımcı olmak için saha ziyaretinde bulunacaktır.  Aynı 
zamanda uygulayıcı eğitimleri de sunmaktayız.

Genelde daha fazla sorun olmadığından emin olunması için ya-
pının düzenli olarak denetlenmesi tavsiye edilir. Bu, inşaat kabul 
tutanağının ve yapının devam edecek yönetim stratejisinin bir par-
çasında da mevcut olmalıdır
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ÖRNEK UYGULAMALAR

Bu önemli endüstriyel limandaki iskeleler klo-
rür nüfuzu sebebiyle bozulmuştu. Fosroc’un 
Renderoc onarım serisinin tamamının yanı sıra, 
Fosroc Life Jacket dahil olmak üzere galvanik 
koruma sistemleri ürünleri ve gelgit bölgeleri 
ile bunların üstleri için koruyucu kaplama sis-
temleri kullanılarak müşteriye uygulaması da 
nispeten daha hızlı olan, sağlam bir sistem sağ-
lanmıştır.

Bu beton soğutma kuleleri 100 metrenin üs-
tünde bir yüksekliğe sahiptir ve hava şartlarına 
son derece açıktır. Karbonasyon kaynaklı beton 
pullanması burada sağlık ve güvenlik için sorun 
yaratmaktaydı. Yüksek dayanımı ve üstün daya-
nıklılığı sebebiyle Fosroc’un Renderoc Onarım 
Sistemi seçildi. Karıştırması ve uygulaması ko-
lay olan bu sistem, askıda erişim platformun-
dan yapılacak onarımlarda kullanım için ideal 
olmuştur.

20 yıl kullanım sonrasında Singapur’daki 
Parkway otoparkın geliştirilmesi ve koruma altı-
na alınması gerekmiştir. Fosroc zeminleri koru-
mak için hızlı kürlenen bir epoksi sistem tedarik 
ederek söz konusu alanların yalnızca minimum 
seviyede etki ile hizmete geri dönebilmesini 
sağlamıştır. Kullanılan ürünler dökülen yağ ve 
yakıta dayanıklı olup, beton yüzeyine mekanik 
koruma sağlamaktadır. Nihai işlem ile aynı za-
manda otoparka yeni ve modern bir görünüm 
verilmiş ve alanın güvenliği artırılmıştır.

Londra’nın simgelerinden biri olan bu bina, ya-
şının sonucu olarak çatlama ve karbonasyon 
mağduruydu. Fosroc’un Renderoc onarım sis-
temi tüm hasarı gidermiş ve yüzeyi son dere-
ce yüksek bir standarda gelecek şekilde tekrar 
profillendirmiştir. Dekguard E2000 uygulanarak 
ise tasarımcının dilediği renklerde olmak üzere 
dayanıklı ve elastomerik bir koruma katmanı 
elde edilmiştir.

Bu içme suyu barajında çatlaklar ve donatı 
korozyonu meydana gelmiş, barajın tekrar iş 
görebilir konuma gelebilmesi için onarımlar 
gerekmiştir. Hasarlı beton alanlarına Rende-
roc çimento esaslı onarım malzemeleri uygu-
lanmıştır. Baraj aynı zamanda Nitocote esnek, 
püskürtme sistemiyle yeniden astarlanmıştır. 
Barajın hızlı bir şekilde hizmete girebilmesi için 
gereken tüm çalışmalar yapılmıştır.

Yapıda trafik yoğunluğunun artması ve bozul-
ma olması sebebiyle bu alt geçidin alt yüzünde 
onarım ve güçlendirme yapılması gerekmektey-
di. Düzeltme için Renderoc Reçine ve çimento 
esaslı onarım harçları kullanılmıştır.  Nitoplate 
karbon fiber, tavan boşluk payından taviz veril-
meden ek destek sağlamıştır. Bunun ardından 
ise Dekguard ve Nitocote kaplamalar ile tekrar 
bozulmaya karşı koruma sağlanmıştır. Tüm ça-
lışmalar yerel trafiğe engelin minimum seviyeyi 
aşmamasını sağlayacak şekilde gece yapılmıştır.

Kral Fahad Limanı, Suudi Arabistan

Ratcliffe Elektrik Santrali, Birleşik Krallık

Parkway Otopark, Singapur

Mount Pleasant Ofis Binası, Birleşik Krallık

Almerimar Barajı, İspanya

Piata Muncii, Romanya
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Fosroc Zemin Kaplama 
Çözümleri



Zemin kaplama sisteminin doğru 
seçimi, endüstriyel ve operasyonel 
ihtiyaçların yanı sıra, yüzey şartları ve 
dizayn ömrü ile bağlantılıdır.  Zemin 
kaplaması sistemi, güvenli, dayanıklı, 
az bakım isteyen ve verimli çalışma 
koşulları sağlayacak şekilde işletmenin 
performans gereksinimlerine bağlı 
olarak oluşturulur.

Fosroc, tüm Endüstri sektörleri için 
uygun, yüksek performanslı zemin 
kaplama sistemleri ile çözümler 
sağlayarak elli yıldan fazla süredir bilgi 
ve tecrübesini ön plana çıkartmaktadır.

Bu geniş proje tecrübemiz ve teknik 
altyapımız, belirli bir endüstri için tüm 
yönleriyle hangi kimyasal teknolojinin 
en uygun olduğunu anlamamızı, 
çözüm sunmamızı ve performansını 
değerlendirmemizi sağlamaktadır.

Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

 Yüksek darbe ve aşınma dayanımı

 Kimyasal dayanım

 Eksiz

 Hijyenik

 Islak zeminlerde kaymazlık 

 Nem toleransı

 AS / ESD 

 UV dayanımı 

 Elastomerik, Çatlak örtme 
kapasitesi

 Buhar ve kimyasal temizliğe uygun 

Bu broşür Fosroc’un  kapsamlı ürün 
serisi, endüstriye özel zemin sistem 
performanslarını ve Fosroc’un 
ürün çözümlerine ilişkin detaylarını 
içermektedir

 Nitoflor

 Cemtop

 Trafficguard

 Polyurea

Zemin Kaplamaya Giriş

The FeRFA colour blue is Pantone Reflex Blue.

There are 3 types of logo, the web logo (has the web address underneath), the title logo 
(has the full title underneath) and the standard logo without any caption.

The FeRFA logo should not be changed in any way, stretched or used at such a small size 
that it becomes illegible.
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Çok ağır yük trafiğine dayanıklı, kalın 
uygulanan, harç kıvamında zemin kaplamaları 
   Fosroc Nitoflor TF serisi 
   Epoksi ve PU serisi 
   PU reçine beton serisi

Yüksek dayanımlara sahip, ince uygulanan 
zemin kaplama ve boyaları
  Akrilik
  Su bazlı epoksi ve poliüretan
  Solventli ve solventsiz epoksi
  Solventli ve solventsiz poliüretan
  Epoksi/Poliüretan hibrit

Çok katmanlı zemin kaplaması
  Fosroc Trafficguard serisi 
    Fosroc Nitodek serisi
  Epoksi ve PU serisi

Yüksek performanslı, ağır yük trafiğine 
dayanıklı zemin kaplamaları
  Fosroc Nitoflor SL, Nitoflor FC serisi
  Solventsiz ve Su bazlı epoksi serisi
  Solventsiz PU serisi
  Poliüretan beton serisi
  AS/ESD serisi

FOSROC zemin kaplama çözümleri (BS 8204)
Dünya çapında yapı kimyasalı 
endüstrisindeki pazar liderlerinden 
biri olan Fosroc 50 yıldan daha fazla 
süredir zemin kaplama sektörüne 
odaklanmış ve neredeyse tüm 
endüstri sektörlerine uygun olacak 
şekilde uluslararası standartlara göre 
birinci sınıf yenilikçi geniş kapsamlı 
ürün serisini oluşturmuştur.

Endüstriyel zeminlerin başarılı bir 
şekilde korunması, en uygun tasarım 
performansını sağlamak için uygun 
ürünlerin seçimine bağlıdır; bu, 
Fosroc tarafından birinci sınıf geniş 
kapsamlı ürün portföyüyle

desteklenebilir.

Fosroc kapsamlı ürün çözümü, 
farklı türdeki, farklı kalınlık ve 
yüzey bitirmede British Standard 
sınıflandırmasının tüm serisini 
kapsar.

Tip 
1 & 2 & 3

Tip 
4

Tip 
5 & 7

Tip 
6 & 8
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FOSROC zemin kaplama ürünleri (BS 8204)
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FOSROC zemin kaplamaürünleri (BS 8204)

SÜPÜRGELİK DETAYLARI

ZEMİN ZEMİNZEMİN

ASTARASTAR
ASTAR

(opsiyonel)

1.KAT

SÜPÜRGELİK SÜPÜRGELİKSÜPÜRGELİK

KAPLAMA HARÇ

Malzeme Kategorisi Alt Kategoriler Sistem Açıklama Uygulama Alanlarına Örnekler

Yüzey sertleştiriciler
Toz NitoflorHardtop/Emeritop Taze beton üzerine serpilerek uygulanan monolitik 

yüzey sertleştiriciler Üretim alanları, depo zeminleri, otoparklar

Sıvı Nitoflor LH/Liturin Lityum silikat bazlı tozuma önleyici zemin parlatma 
kaplaması

Laboratuvarlar. Kaplamaların altına yalıtım katmanı
Tip 1
Zemin boyası
100 – 200  µ

Su bazlı epoksi Nitoflor FC130 Su bazlı epoksi zemin kaplaması

Solventli epoksi Nitoflor FC140 Solventli yüksek performanslı, epoksi reçine 
kaplama

Su bazlı PU Nitoflor PUW100 Aşınma, UV dayanımlı, su bazlı PU zemin 
kaplaması

Tip 2 & 3
Zemin kaplaması
300 – 1000 µ

Solventsiz epoksi Nitoflor FC150 TX
Yüksek performanslı, kimyasal ve aşınma 
dayanımları yüksek, tekstürlü (portakal kabuğu) 
yüzeyli zemin kaplaması Depolar, hangarlar, yürüme yolları, üretim alanları, otoparklar 

vb. Epoksi/ PU/ çimentolu şaplar gibi alt kaplamalar için yalıtıcı 
kaplama olarakSolventsiz epoksi Nitoflor FC150 Yüksek performanslı, kimyasal ve aşınma 

dayanımları yüksek,  zemin kaplaması

Epoksi Poliüretan Hibrid Nitoflor EPU Yüksek performanslı, solventli,esnek,  hibrit 
poliüretan bazlı zemin kaplaması

Tip 5
800 µ - 6 mm

Epoksi

Nitoflor SL 1000 Kendiliğinden yerleşen, epoksi reçine bazlı zemin  
kaplaması

Üretim alanları, hijyenik alanlar, hangarlar, hava limanları, kuru 
işleme alanı. Elektronik montaj alanlarında kullanılan ESD 
zemin döşeme

Nitoflor SL 1500 Kendiliğinden yerleşen, epoksi reçine bazlı zemin  
kaplaması

Nitoflor SL 2000 Kendiliğinden yerleşen, epoksi reçine bazlı zemin  
kaplaması

Nitoflor SL 3000 Kendiliğinden yerleşen, epoksi reçine bazlı zemin  
kaplaması

Nitoflor SL 4000 Ağır yük trafiğine uygun, kendiliğinden yerleşen, 
epoksi reçine bazlı zemin  kaplaması

Nitoflor Conductive Epoksi reçine bazlı anti statik eksiz zemin  
kaplaması

Su bazlı epoksi Nitoflor SL 2050
Hafif ve orta yük trafiği kendiliğinden yerleşen, 
neme dayanıklı, su bazlı epoksi reçine zemin 
kaplaması

Depolar, üretim alanları vb.

Poliüretan Beton
Nitoflor SL 2000 U Kendiliğindenyerleşen,PUBeton zeminkaplaması Gıda, kimyasal, ilaç sanayi, hijyenik alanlar, kuru işleme alanları, 

koridorlar ve mamul mal alanlarıNitoflor SL 3000U /UT Kendiliğindenyerleşen,PUBeton zeminkaplaması

Tip 6 & 8
Kalın Kaplamalar 
3 – 12 mm

Epoksi Nitoflor TF5000 Kimyasal ve aşınma dayanımlı epoksi harç
İmalat alanları, yükleme-boşaltma 
alanları,yoğuntrafiğemaruzkalan alanlar,geçitlervepreshaneler

Poliüretan Nitoflor TF120 UB
Ağır yük trafiğine uygun, PU bazlı, darbe, aşınma, 
termal şok, buhar ve sıcak su dayanımlı zemin 
kaplaması

Kimyasaltesisler,ıslakişleme alanları ve yükleme-boşaltma
alanları, soğuk hava depoları, şoklama üniteleri

Poliüretan Beton Nitoflor RT6000 UT
Ağır yük trafiğine uygun, Poliüretan Beton, darbe, 
aşınma, termal şok, buhar ve sıcak su dayanımlı 
zemin kaplaması

Tip 4
Otopark Kaplamaları 
1,5 – 3 mm

Poliürean
Trafficguard UR100 Hava koşullarına maruz kalan ve ara kat 

platformları için esnek kaydırmaz, otopark sistemi
Yoğun trafiğin olduğu, hava koşullarına açık otopark platformları 
için su geçirmez esnek koruma

Trafficguard UR150 Otopark platformları için kolay yıpranmaz, 
kaydırmaz, esnek koruma sistemi Kapalı ve açık otopark alanları için esnek sistem

Polyurea 
2 – 2,5 mm Polyurea Nitoflor FLM

Hızlı priz alan, püskürtülerek uygulanan, yüksek 
mekanik ve kimasal dayanımlara sahip, saf 
polyurea, elastomerik zemin kaplaması

Yükleme-boşaltma alanları, imalatalanları, preshaneler, UV’ye 
maruz kalan üstü açık otopark platformları için üst kaplama 
olarak Nitodek UVR kaplaması gereklidir

Yukarıda belirtilen ürün ve sistemler sadece bilgi olması amacıyla verilmiş olup Fosroc Zemin Kaplamaları ürün ve sistemlerinin çok kısıtlı bir 
kısmını içermektedir.

Kaplama Harç 

Mala ile uygulanan şap

Astar

Tabaka

Sıva dibi 
süpürgelik

Sıva dibi 
süpürgelik

Akıtılarak uygulanan reçine

Astar

Tabaka

Sıva dibi 
süpürgelik

2. katman
1. katman

Astar
(isteğe bağlı)

Tabaka

Yukarıda belirtilen ürün ve sistemler sadece bilgi olması amacıyla verilmiş olup Fosroc Zemin Kaplamaları ürün ve sistemlerinin çok 
kısıtlı bir kısmını içermektedir.
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Taze beton yüzeylere serpme olarak uygulanan toz yüzey sertleştiriciler

Fosroc Ürün Serisi

 Metal içermez-paslanmaz ve 
kir tutmaz

 Sert, aşınmaya dayanıklı bir 
yüzey sağlar

 Beton yüzeyine monolitik 
olarak bağlanır

 Uygulaması kolay ve 
ekonomiktir

Beton yüzeylerde, endüstriyel üretim alanlarındaki araç ve yaya trafiği 
altında zaman içerisinde aşınma ve tozumalar başlayabilir. 

Bu yüzeylerin aşınma ve darbe dayanımlarını arttırmak, zeminin kullanım 
ömrünü uzatmak için yüzey sertleştirici kullanımı uygundur.

Yüzey sertleştiriciler, beton henüz yaş iken uygulanarak, betona monolitik 
olarak bağlanır ve ayrışmaz bir parçası olur.

Yüzey Sertleştirici

Nitoflor Hardtop Doğal mineral agregalı yüzey sertleştirici

Nitoflor Emeritop Mineral ve korund agregalı yüzey sertleştirici

Fosroc Ürün Serisi

 Beton zemin yüzeyinin 
sertleşmesini sağlar 

 Sıvı girişini önler 
 Tozumayı  durdurur
 Zemine  parlak bir 
 görünüm verir 
 Temizlenmesi kolaydır

Lityum Silikat bazlı sıvı yüzey sertleştirici, beton zeminin yüzey sertliğini 
arttırır ve ayrıca normal endüstriyel koşullarda üst katın yoğunluğunu 
arttırarak zemin üzerine dökülen sıvıların emilimini azaltır.

Fırça ile uygulanan Nitoflor LH beton yüzeye nüfuz eder ve serbest kireçle 
reaksiyona girerek çözünmez kristaller oluşturur. Bu kristaller, yüzeyi 
yoğunlaştırarak yüzeyi daha sert ve belirli bir dereceye kadar geçirimsiz 
hale getirir.

Sıvı Yüzey Sertleştirici

Nitoflor Liturin Lityum Silikat bazlı sıvı zemin sertleştirici
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Fosroc Ürün Serisi

Fosroc Ürün Serisi 

 Aşınma dayanımını arttırır
 Su geçirimsizlik sağlar
 Kimyasal dayanım sağlar 
 Temizlenmesi kolaydır

 Yüksek aşınma dayanımı
 Yüksek kimyasal dayanımı 
 Yüzde yüz su geçirmez sistem
 Sıvı girişini önler 
 Temizlenmesi kolaydır
 Dekoratif, birçok renk alternatifi

Genelde, 100-200 μ bir kuru film kalınlığı oluşturmak için iki kat olarak olarak 
uygulanan, reçine esaslı, uygulandığı yüzeyi aşınma ve kimyasallara karşı 
dayanıklı hale getiren dekoratif boyalardır. Bu düşük maliyetli yalıtıcılar, birçok 
cazip renk seçeneğiyle sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturur.

Zemin boyaları genellikle trafiğin fazla olmadığı alanlarda tavsiye edilir.Yoğun 
trafiğe maruz kalan alanlar için, iki-üç yıl içinde tekrar kaplama gerekli olabilir. 
Bu kaplamalar, özellikleri itibari ile diğer kaplamaların son kat kaplaması olarak 
yada sistem içerisinde çok katmanlı olarak kullanılabilir.

Zemin kaplamaları genellikle 200-300 μ aralığında 
değişen uygulama kalınlığıyla iki veya daha fazla kat 
olarak uygulanır.

Bu kaplamalar kimyasal depolama alanları ve depolar 
için oldukça uygundur.

Zemin Boyaları BS 8204 – Tip 1

Zemin Kaplama BS 8204 – Tip 2

Malzeme 
Kategorisi Alt Kategoriler Ürün Açıklama

Zemin 
Boyaları Tip 1

Su bazlı epoksi Nitoflor FC130 Su bazlı epoksi zemin kaplama 

Solventli epoksi Nitoflor FC 140 Solventli yüksek performanslı, epoksi reçine 
kaplama

Su bazlı PU Nitoflor PUW 100 Aşınma, UV dayanımlı, su bazlı PU zemin 
kaplaması

Malzeme 
Kategorisi Alt Kategoriler Ürün Açıklama

Zemin Kaplama 
Tip 2

Epoksi Poliüretan 
Hibrid Nitoflor EPU Yüksek performanslı, esnek, solventli kimyasal 

dayanımlı epoksi poliüretan zemin kaplama
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Fosroc Ürün Serisi

 Esnek ve yırtılma dayanımlı
 Çok amaçlı
 Eksiz ve su geçirmez
 Hızlı uygulama, güvenilir ve güvenli

Çok katmanlı (Multi Layer) veya genellikle sandviç sistem 
olarak tanımlanan kolay uygulanabilme özelliğine sahip çok 
katmanlı bir zemin döşeme sistemidir.
Bu tip zemin döşeme sistemleri genellikle pürüzlü yüzeye 
sahip bir bitiş oluşturmak ve mükemmel kaymazlık sağlamak 
amacıyla agrega katmanı içerir.
Genellikle, çok katmanlı sistemin kalınlığı agrega katmanı 
dahil olmak üzere 2 mm’den fazladır.

Çok Katmanlı Zemin Kaplaması 
BS 8204 – Tip4

Malzeme 
Kategorisi Alt Kategoriler Sistem Açıklama

Çok Katmanlı 
Zemin 
Kaplama Tip 4

Poliüretan Sistem

Trafficguard UR 100 Hava koşullarına maruz kalan ve ara kat platformları için esnek 
kaydırmaz , otopark sistemi

Trafficguard UR 150 Otopark platformları için kolay yıpranmaz, kaydırmaz, esnek koruma 
sistemi

Fosroc Ürün Serisi

 Yüksek aşınma dayanımı 
 Yüksek kimyasal dayanımı
 Yüzde yüz su geçirmez sistem 
 Sıvı girişini önler 
 Temizlenmesi kolaydır
 Dekoratif, birçok renk alternatifi

Bu gruptaki zemin kaplamaları genellikle 300-1000μ aralığında 
değişen uygulama kalınlığıyla iki veya daha fazla kat olarak 
uygulanır.

Bu kaplamalar üretim endüstrisi, depolar ve kimyasal işleme 
alanları için oldukça uygundur.

Yüksek Dayanımlı Zemin Kaplaması BS 8204 – Tip 3

Malzeme 
Kategorisi Alt Kategoriler Ürün Açıklama

Yüksek 
Katmanlı 
Zemin 
Kaplama Tip 3

Solventsiz epoksi Nitoflor FC 150 Yüksek dayanımlı, solventsiz, kimyasal dayanımlı epoksi reçine 
bazlı zemin kaplaması

Solventsiz PU karışımı Nitoflor FC 150 TX Yüksek kimyasal dayanımı, solventsiz, aşınma dayanımlı, hibrit 
poliüretan bazlı reçine zemin kaplaması
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 Hızlı uygulama - bekleme süresini kısaltır

 Kimyasal dayanım - çok sayıda kimyasala karşı 
dayanım

 Uzun ömürlü – aşınma dayanımları yüksek

 Hijyenik – kolayca temizlenen düzgün, su 
geçirmez, eksiz bir yüzey sağlar

Uygulama kalınlığı 0,5-6 mm arasında değişen ve kendiliğinden 
yerleşen, mekanik ve kimyasal dayanımları yüksek, zemin kaplama 
sistemleri. Bu sistemler genellikle aşağıdaki kimyasal yapılardan biri 
veya birkaçının birleşimi ile oluşturururlar;

Sistemler, özellikle ilaç, gıda ve içecek sektörlerinde hijyenik alanlar 
yaratmak, elektronik ve patlayıcı madde üretiminde anti statik zemin 
oluşturulması, ağır yük ortamlarında mekanik performans gibi isletme 
ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilir.

1) Epoksi reçine bazlı
2) Poliüretan reçine bazlı

3) Modifiye Eposi/Poliüretanlar
4) Poliüretan beton

Fosroc Ürün Serisi

 Uzun ömürlü – Ağır yük trafiğine karşı 
dayanıklı

 Kaymaz - Hem araç hem de yaya trafiği için 
iyi yapışan yüzey

 Kolay uygulanır  - İyi bir bitirme için kolay 
uygulanabilecek şekilde  tasarlanmıştır. 

 Eksiz–  Hasara sebep olan potansiyel 
kaynakları ortadan kaldırır

 Renk aralığı – Farklı renk 
kombinasyonlarında mevcuttur

Kalınlığı 4 ile 12 mm arasında değişen mala ile uygulanan harç 
kıvamında zemin kaplama sistemleri. Bu sistemler genellikle aşağıdaki 
kimyasal yapılardan biri veya birkaçının birleşimi ile oluşturururlar;
 1) Epoksi reçine bazlı
 2) Modifiye Epoksi/Poliüretanlar
 3) Poliüretan beton
Genellikle ağır mekanik yük altında çalışacak ortamlar, yüksek ısı 
dayanımları yada diğer ince kaplama sistemlerine düzgün altyapı 
oluşturmak üzere tasarlanan bu sistemlerin dolgu oranları yüksektir. 
Uygulaması mala veya profesyonel serme sistemleri ile yapılabilir.

Ağır Yük Ortamları için Harç Kıvamında 
Uygulanan Zemin Kaplaması BS 8204 – Tip 6

Malzeme Kategorisi Alt Kategoriler Ürün Açıklama

Reçine Şap 
Harç Kıvamında 
Uygulanan Zemin 
Kaplaması Tip 6 
& 8

Epoksi Nitoflor TF 5000 Kimyasal ve aşınıma dirençli epoksi harç 

Poliüretan Nitoflor TF 120 UB Ağır yük trafiğine uygun, PU bazlı zemin kaplama harcı , darbe, aşınım, termal şok, 
buhar ve sıcak suya dayanıklı

Poliüretan Beton Nitoflor RT6000 UT Ağır yük trafiğine uygun, Poliüretan Beton, darbe, aşınma, termal şok, buhar ve sıcak su 
dayanımlı zemin kaplaması

Malzeme 
Kategorisi Alt Kategoriler Ürün Açıklama

Kendiliğinden 
Yerleşen 
Zemin 
Kaplama Tip 5

Epoksi

Nitoflor SL 1000

Kendiliğinden yerleşen, düzgün yüzeyli, kimyasal 
ve mekanik dayanımları yüksek, dekoratif, epoksi 
reçine bazlı zemin kaplaması

Nitoflor SL 1500

Nitoflor SL 2000

Nitoflor SL 3000

Nitoflor SL 4000

Nitoflor Conductive Epoksi reçine bazlı anti statik zemin kaplaması

Nitoflor SL 2050
Kendiliğinden yerleşen, nemli yüzeylere 
uygulanabilen düzgün yüzeyli su bazlı epoksi zemin 
kaplamalsı

Poliüretan Beton
Nitoflor SL 2000 U Mekanik, kimyasal ve ısı dayanımları yüksek, 

kendiliğinden yayılan hızlı priz alan poliüretan beton 
zemin kaplamasıNitoflor SL 3000U/ UT

Kendinden Yayılan Zemin Kaplaması 
(Self Levelling) BS 8204 – Tip 5

Fosroc Ürün Serisi
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Otomotiv endüstrisi için zemin kaplama tasarım kriterleri
 Ortam yükleri
 Trafik ve tasarım ömrü
 Yüzey durumu

Otomotiv ve mekanik üretim tesisleri, çeşitli 
operasyonel işleme alanlarına sahiptir ve ortak 
performans kriterleri dışında ortam yüklerine 
bağlı olarak aşınma, yağ ve gres dayanımı, 
temizlik kolaylığı ve kaymaya karşı dayanım özel 
performanslar gerektirir.
Fosroc’un yüksek kaliteli zemin kaplama sistemleri 
bu özel performans kriterlerini sağlayacaktır

   AS/ESD zemin döşeme 
sistemi ile tasarlanan 
yangın tehlikesi olan 
alanlar

Orta ve ağır yük trafiği 
altında çalışan yüksek 
istifli depo alanları

Otomobil Endüstrisi

Ürün Esası Ürün Adı Araç
Montaj Hatları Üretim Alanları Boyama 

Alanları
Preshaneler, 
Yükleme ve 
Boşaltma Alanları

Yedek Parçalar, Depo ve 
Mamul Mal Alanları

Self Leveling epoksi

Fosroc Nitoflor SL 1000/1500

Fosroc Nitoflor SL 2000/3000

Fosroc Nitoflor Conductive

Harç kıvamı epoksi Nitoflor TF 5000 
(yalıtıcı kaplamalı)

Epoksi Boya / İnce kaplama Nitoflor FC150/150 TX

Yüzey sertleştirici
Nitoflor Hardtop serisi

Nitoflor Lithurin

Epoksi Poliüretan Kaplama Nitoflor EPU

Polyurea zemin kaplaması Fosroc Polyurea FLM

PU su bazlı kaplama Fosroc Nitoflor PUW100

Gıda ve içecek endüstrisi için zemin kaplama  tasarım kriterleri 
 Islak ortam, buharlı temizleme  
 ve kir tutmama gibi işletme  
 gereksinimleri
 Trafik ve tasarım ömrü
 Yüzey durumu

Gıda ve içecek tesislerinin 
zemin kaplama işlemi, ortam 
yük ve koşullarına bağlı olarak 
kaymazlık, termal şoklar, kimyasal 
dayanım ve kolay temizlik gibi özel 
performanslar gerektirir.

 

 Şoklama alanları için çok 
düşük sıcaklıklarda çalışabilen 
zeminler

Yüksek ve düşük sıcaklık 
altında çalışacak alanlar 
için ısı değişimlerine 
dayanıklı zeminler

Hijyenik ortamlar için orta ve 
ağır yük trafiğine uygun düzgün 
yüzeyli zeminler

Fosroc’un Epoksi, Poliüretan, 
ve Poliüretan Beton serisi 
zemin kaplama sistemleri bu 
özel performans kriterlerini ve 
tasarım ömrünü sağlayacaktır.

Uygulama Alanları

The FeRFA colour blue is Pantone Reflex Blue.

There are 3 types of logo, the web logo (has the web address underneath), the title logo 
(has the full title underneath) and the standard logo without any caption.

The FeRFA logo should not be changed in any way, stretched or used at such a small size 
that it becomes illegible.

Gıda ve İçecek
Endüstrisi

Ürün Esası Ürün Adı Islak 
İşleme

Kuru 
İşleme

Sıcak 
İşleme

Derin 
Dondurma

Kimyasal 
Depolama

Ana 
Koridorlar

Soyunma
odaları

Yükleme ve 
Boşaltma

Epoksi Kaplama Fosroc Nitoflor SL/FC Serisi

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor SL2000 U/SL3000 U/UT

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor RT6000 UT

Poliüretan Kaplama Fosroc Nitoflor TF120 UB

Darbe yüklerinin   
olabileceği ağır ve çok  
ağır yük trafiği için   
tasarlanan üretim alanları

Montaj atölyeleri, 
tamirhaneler ve orta ile 
ağır yük trafiği altında 
çalışacak zemin alanları

Islak işletme alanları için 
kaymaz özellikli ağır yük 
trafiğine uygun zeminler
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Uçak Hangarları
Ürün Esası Ürün Adı Park Alanları Bakım Alanları

Epoksi Kaplama Fosroc Nitoflor SL Serisi

Fosroc Nitoflor FC Serisi

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor SL2000 U

İlaç Endüstrisi Kaplama Tasarım Kriterleri

 Ortam yükleri
 Trafik ve tasarım ömrü
 Yüzey durumu

İlaç tesislerinin zemin kaplamaları, 
temiz oda gibi hijyen ve temizlik 
ihtiyacının yüksek olduğu kimyasal 
ve mekanik dayanım, yüzey 
pürüzsüzlüğü gibi performanslar 
gerektirir.

Fosroc’un yüksek kaliteli 
epoksi ve poliürean serisi 
zemin kaplama sistemleri özel 
performans kriterlerini ve tasarım 
ömrünü sağlayacaktır.

 Islak işletme alanları için kaymaz özellikli  
 kolay temizlenebilen zeminler

 Yüksek ve düşük sıcaklık altında çalışacak alanlar 
  için ısı değişimlerine dayanıklı zeminler

 Hijyenik ortamlar için kimyasal dayanımı  
 yüksek düzgün yüzeyli zeminler

 Şoklama alanları için çok düşük sıcaklıklarda çalışabilen zeminler

İlaç Endüstrisi
Ürün Esası Ürün Adı Islak 

İşleme
Kuru 
İşleme

Sıcak 
İşleme

Sterilize 
Alan

Kimyasal 
Depolama

Ana 
Koridorlar

Soyunma 
Odaları

Yükleme ve 
Boşaltma

Epoksi Kaplama Fosroc Nitoflor SL/FC Serisi

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor SL2000 U/SL3000 U/UT

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor RT6000 UT

Poliüretan Kaplama Fosroc Nitoflor TF120 UB

Elektronik Endüstrisi Kaplama Tasarım Kriterleri

Uçak Hangarları Kaplama Tasarım Kriterleri

 AS/ESD
 Trafik ve tasarım ömrü
 Yüzey  durumu

 Aşınma dayanımı
 Yağ ve kimyasal dayanım
 Trafik ve tasarım ömrü
 Yüzey durumu

Fosroc’un yüksek kaliteli ürün serisi 
zemin kaplama sistemleri özel 
performans ölçütlerini ve tasarım 
ömrünü sağlayacaktır.

kriterleri içerir.
Fosroc’un yüksek kaliteli ürün serisi 
zemin kaplama sistemleri özel 
performans ölçütlerini ve tasarım 
ömrünü sağlayacaktır.

Elektronik endüstrisi zemin 
kaplamaları, AS/ESD statik 
elektrik deşarjı, toz tutmama ve 
pürüzsüzlük, kolay temizlenebilme 
gibi özellikler gerektirir.

Uçak hangarı zemin kaplamaları, 
aşınma ve darbe dayanımı, uçak 
bakım ve temizlik kimyasallarına 
dayanım, yağ ve yakıt dayanımı, 
pürüzsüzlük gibi özel performans 

Elektronik Endüstrisi

Ürün Esası Ürün Adı AS/ESD Üretim 
Alanları

Genel Üretim 
Alanları Show Room Depolama 

Alanları Ana Koridorlar

Epoksi Kaplama Fosroc Nitoflor SL/FC Serisi

Fosroc Nitoflor Conduvtive

Poliüretan Beton Kaplama Fosroc Nitoflor SL2000 U
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Sistem Yapısı Sistem Adı Açıklama

Poliüretan Trafficguard UR100
Poliüretan bazlı, su izolasyon özelliği bulunan, UV, kimyasal ve 
mekanik dayanımları yüksek, elastik, kaymaz otopark kaplama 
sistemi

Poliüretan Trafficguard UR150 Poliüretan bazlı, astar dahil 3 katmandan oluşan UV dayanımlı, 
esnek, kaymaz zemin kaplama sistemi

Hem yer altı hem de yer üstü otoparkları dış etkenlere çok açık yapılar olduklarından, zemin kaplama çözümlerinin 
sürekliliği ve ömrü diğer kriterlerin de doğru çözümünü gerektirmektedir. Bu nedenle otopark çözümleri sadece zemin 
kaplaması olarak ele alınmamıştır. Otopark zeminlerinin başarılı bir şekilde korunması, zeminler üzerinde oluşacak 
mekanik, kimyasal ve diğer yüklerin doğru belirlenerek, en uygun kaplama sisteminin seçimine bağlıdır.

Fosroc, tüm zemin kaplama ihtiyaçlarında olduğu gibi, otopark çözümlerinde de engin tecrübesi ve teknik bilgisi ile, her 
koşulda çözüm önerebilecek yapıya sahiptir. Otopark çözümleri aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.

1 – Koruyucu Kaplamalar
Otoparklar, her türlü iklim, ısı değişimleri ve kimyasal gaz etkilerine her yönden açık yapılardır. Bu durum betonarme 
yapının ömrünü kısaltacaktır. Yapının ömrünün uzatılması ve her türlü dış etkene karşı korunması için Fosroc Dekguard 
serisi koruyucu kaplama ürünlerinin kullanılmasını önermektedir.
2 – Teras Döşemeleri
Otopark terasları, her türlü iklim şartları, donma çözünme döngüleri, kimyasal etkiler, bina hareketleri, UV etkisi ve 
aşınma yüklerine açık alanlardır. Bu nedenle yapılacak kaplamanın, elastik, aşınma,darbe ve kimyasal dayanımları 
yüksek, UV dayanıklı, kaymaz olması gereklidir. Fosroc, Trafficguard serisi poliüretan kaplama sistemleri ile yukarıda 
belirtilen etkilere mükemmel dayanım sağlamaktadır.

1– Koruyucu Kaplamalar 
2 – Teras Döşemeleri 
3 – Ara Kat Kaplamaları 
4 - Rampalar 
5 – Su izolasyonu 
6 – Yapısal Güçendirme 
7 – Derz Dolgu Sistemleri

Otopark Çözümleri Kaplama Tasarım Kriterleri

 

 

Performans ölçütleri

Aşınma
dayanımı

Darbe

Isıl 
hareketler

Kayma 
dayanımı

Su 
geçirmezlik

UV dayanımı

Yağ ve yakıt 
dökülmeleri

Toz tutmaz
yüzey

Çatlak 
örtme 
kapasitesi

Estetik 
ve ışık 
yansıtma

Çok yüksek 
parçalamalı 
yapışma 
özelliği

Esnek
*ASTM standartları uyarınca test edilmiştir

Trafficguard UR100

Trafficguard 
Membranı

Trafficgurad 
Aşınma 
Katmanı

Trafficguard 
ara kat 
kaplama

Nitoprime 31
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Performans Kriterleri

 
 

Aşınma 
dayanımı

Yağ ve Yakıt 
dayanımı

Kayma 
dayanımı

Toz tutmaz 
yüzey

Estetik ve 
ışık yansıt-
ması

 

 

Uygulama Alanları
3 – Ara Kat Döşemeleri
Otopark ara katları, iklim şartları, donma çözünme döngüleri, kimyasal etkiler, bina hareketleri, ve aşınma yüklerine 
açık alanlardır. Bu nedenle yapılacak kaplamanın, aşınma,darbe ve kimyasal dayanımları yüksek, kaymaz olması 
gereklidir. Fosroc, Trafficguard ve Nitoflor serisi kaplama sistemleri ile yukarıda belirtilen etkilere mükemmel dayanım 
sağlamaktadır.

4 – Rampalar
Otopark rampaları, yapının projesine göre, kapalı veya açık 
olabilir. Açık rampalar teras gibi, kapalı rampalar ise ara kat 
gibi değerlendirilerek çözümlenebilir. Ancak her iki durumda da 
kaplamanın kaymazlık özelliği arttırılmalıdır.

5 – Su İzolasyonu
Fosroc otoparkların toprak altında kalacak temel, perde, tekyüz 
perde, aşınma yüklerinin etki etmeyecegi çatı, teras alanları, yüksek 
elastikiyet ve aşınmaya maruz kalacak terasların su izolasyon 
çözümlerini Brushbond, Proofex ve Poliurea su izolasyon sistem 
çözümleri ile sağlamaktadır.

6 – Yapısal Güçlendirme
Özellikle dış etkilere karşı korunmamış otoparklarda, dış etkilerden dolayı oluşmuş yapısal sorunların çözümü Nitowrap 
yapısal güçlendirme sistemleri ile sağlamaktadır.

7 – Derz Dolgu Sistemleri
Yapının su geçirimsizliğinin bütünlüğü ve zayıf kesit olan derzlerin korunması Nitoseal PU, Nitoseal MS ve Thioflex 
poliüretan, MS ve polisülfit derz dolgu mastikleri ile Supercast derz bantları ile sağlanmaktadır.

FC 150 25/31 

Nitoflor FC150

Sistem Yapısı Sistem Adı Açıklama

Poliüretan
Trafficguard UR100

Poliüretan bazlı, su izolasyon özelliği bulunan, UV, kimyasal ve 
mekanik dayanımları yüksek, elastik, kaymaz otopark kaplama 
sistemi

Trafficguard UR150 Poliüretan bazlı, astar dahil 3 katmandan oluşan UV dayanımlı, 
esnek, kaymaz zemin kaplama sistemi

Epoksi
Nitoflor FC 150 Epoksi esaslı, kimyasal ve mekanik dayanımları yüksek, kaymaz 

kaplama sistemi

Nitoflor FC 150 TX Epoksi esaslı, kimyasal ve mekanik dayanımları yüksek, portakal 
kabuğu desenli kaplama sistemi

Epoksi Poliüretan Nitoflor EPU Epoksi Poliürtan hibrid, kimyasal ve mekanik dayanımları 
yüksek,esnek, kaymaz kaplama sistemi
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Standart epoksi ve poliüretan kaplama performanslarının yeterli olmadığı, yüksek kimyasal dayanım, yüksek aşınma 
ve darbe dayanımı, çok düşük ve yüksek sıcaklıklarda performans, ıslak ortamlarda kaymazlık gibi özelliklerinin gerekli 
olduğu, özellikle;

 ■ Gıda İşletmeleri

  Et, tavuk ve balık işleme alanları
  Süt ve süt ürünleri üretim alanları
  Çikolata ve pasta üretimi
  Konserve, salça üretimi
  Unlu mamül üretim alanları
  Endüstriyel mutfaklar
  Şoklama dahil soğuk hava depoları

 ■ İçecek endüstrisi

  Alkollü içecek üretim alanları
  Gazlı içecek üretimi
  Meyve suyu üretim alanları

 ■ İlaç endüstrisi

  Hammadde ve bitmiş mamül üretimi
  Temiz odalar
  Ar&Ge
  Steril alanlar

 ■  Kimyasal üretim alanları

   Kimyasal hammadde üretimi
   Temizlik maddeleri üretim alanları

 ■  Ağır yük ortamları

  Metal tekerlekli trafik yükü

  Atölye, depo ve bakım hangarları

gibi işletmelerde kullanıma uygun kaplama sistemleridir.

Fosroc Poliüretan Beton Kaplama Sistemleri

Poliüretan beton kaplama sistemleri; 
< -40 °C - +120 °C arası çalışabilme
< Çelik tekerlek dahil yüksek aşınma ve darbe 

dayanımı
< Nemli yüzeylere uygulanabilme
< 2 – 9 mm arası uygulanabilme
< Hızlı priz alma
< Kaymazlık
< Hijyen özelliklerine sahiptir.

Sistem Tanımları;
<  Nitoflor SL2000 U : 2-3 mm kalınlıkda poliüretan beton kaplama

< Nitoflor SL3000 U/UT  : 4-6 mm kalınlıkta poliüretan beton kaplama

< Nitoflor RT6000 UT : 6-9 mm kalınlıkta poliüretan beton kaplama

< Nitoflor Coving UT  : Süpürgelik gibi detaylar için PU beton harç

< Nitoflor HB200 UT  : 0,4 mm kalınlıkta son kat Yeşil

Kırmızı

Koyu Gri

Koyu Kahverengi

Orta Gri

Devetüyü rengi

Mavi

Sarı

Renk alternatifleri
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Zemin Kaplama Sistemi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

Kullanım Koşulları

Statik ve Dinamik Yükler: 
Kaplamanın kullanım ömrü süresince 
yapıya ve kaplama üzerine gelebilecek 
yükler önceden belirlenmelidir

Trafik Yükü
Kaplamanın maruz kalacağı 
trafik yükü, şekli ve yoğunluğu 
kaplama seçiminde önceliklidir

Darbe:
İşletmenin kullanım koşulları içerisinde 
kaplama üzerine gelebilecek darbe 
yükü ve sıklığı öngörülmelidir.

Kimyasal Etkiler:
Kaplama ile süreli ve sürekli temas 
halinde olacak kimyasallar, ısı 
değerleri ve konsantrasyonları 
bilinmelidir

Isı Yükleri :
Kaplama üzerine etki edecek minimum 
ve maksimum ısı ve süreleri, isletme 
sırasında ortalama ortam sıcaklığı 
belirlenmelidir

Kaymazlık :
İşletmenin ıslak ve/veya kuru 
kaymazlık ihtiyacı ve seviyesi 
belirlenmelidir.

Kalınlık : 
Kaplama sistemi seçilirken işletmenin 
bir kalınlık kriteri ve/veya ihtiyacı olup 
olmadığı incelenmelidir.

Hijyen : 
Hijyen ihtiyacı, temizlik 
prosedürü ve sıklığı, kullanılan 
sistemler bilinmelidir.

Tamir ve Bakım :
İşletmenin bakım prosedürü ve 
zamanları incelenmelidir.

Temizlik :
Temizlik sıklığı, şekli, kul-
lanılan kimyasallar hakkında 
bilgi alınmalıdır.

Çatlak Köprüleme :
Yapının hareketleri neticesinde yapıla-
cak kaplamanın çatlak örtme ihtiyacı 
olup olmadığına karar verilmelidir.

İletkenlik (AS/ESD) : 
İşletmenin zemin kullanımıda 
statik elektriğin toprağa iletilme-
sine gerek duyulup duyulmadığı 
araştırılmalıdır.

Drenaj/Tahliye :
Özellikle ortama etki eden kimyasalların 
ve suyun hangi şekilde tahliye edildiği, 
kullanılan kanalların yapısı belirlenmelidir.

Görünüm :
İşletmenin esteik ihtiyacı belirlen-
melidir..
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Zemin Kaplama Sistemi Uygulama Aşama ve Kriterleri

Yukarıda verilen bilgiler özet niteliğinde olup, kaplama seçilmeden önce mutlaka Fosroc Teknik Servisi ile irtibata geçilip 
en uygun sistem seçimi konusunda destek alınmalıdır. Recine esaslı kaplama sistemleri mutlaka Uzman Uygulayıcı Bayiler 
tarafından yapılmalıdır.

Altyapı özellikleri
Zemin kaplama sistemleri, ince uygulanan sistemlerdir ve performası uygulama yüzeyi 
ile oluşturduğu bağ yapısına bağlı olduğu kadar uygulama yüzeyinin performansı ile de 
bağlantılıdır. Bu nedenle kaplama yapılacak yüzey min 1,5 N/mm² kopma mukavemetine 
sahip olmalıdır. Aynı zamanda, altyapının yeterli dayanıma sahip olmaması durumunda 
şoklar ve darbeler kaplamanın hasar alması ve dolayısıyla zemin kaplamasının yerinden 
oynamasıyla sonuçlanabilir. Genellikle bir altyapının en az 25 N/mm²’lik bir basınç 
dayanımına sahip olması önemlidir. Aksi takdirde endüstriyel ortamda özel çözümler 
bulunması gerekecektir.

Nem
Zemin kaplamaları eğer nem toleranslı değillerse, alttan yükselen neme karşı 
dayanıksızlardır. Genel olarak kaplama yapılacak yüzeyin nem değerinin %4 üzerinde 
olmaması, ve eğer toprağa oturan döşeme ise mutlaka bir yalıtım membranı olması 
gereklidir. Kaplama yapılmadan önce mutlaka nem ölçümleri yapılmalıdır. Aksi koşullarda 
özel çözümler gerekecektir.

Aşındırma
Kaplama işlemine başlamadan önce, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti, zayıf parçalar, 
eski kaplama kalıntıları, kir, yağ yüzeyden mekanik yöntemler ve eğer gerekliyse kimyasal 
yöntemler ile alınmalı ve sağlam beton yüzeyine ulaşılmalıdır. Aşındırmanın ardından tüm 
toz ve serbest parçalar endüstriyel vakum ekipmanları ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 
Çimento esaslı yüzeyler dışındaki altyapılara da kaplama yapılabilir bunun için ürün bilgi 
broşürleri incelenmelidir.

Ortam Koşulları
Kaplama imalatı sırasında ortam koşulları çok önemlidir. Ortam ve zemin ısıları kaplamanın uygulama sıcaklıkları 
içerisinde olmalıdır. Eğer olamıyorsa, kaplama malzemeleri uygulama öncesi ısıtılarak veya soğutularak kaplamaya 
uygun hale getirilmelidir.bunun için ürün bilgi broşürleri incelenmelidir.
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Fosroc Gıda Endüstrisi
Çözümleri 
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GIDA ENDÜSTRİSİNİN İHTİYAÇLARINI İYİ BİLİYORUZ
 ■ Gıda endüstrisi projelerinde çok uzun zamandır çözüm ortağı ol-

duğumuzdan, özellikle üretim alanlarında, hem zemin hem de 
duvarların hijyenik ve kolay temizlenebilir özelliklere sahip olması 
gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda, bu alanların kontrollü ortamlar 
olduğunun ve özellikle zemin kaplamasının dayanıklı ve güvenli ol-
ması gerektiğinin farkındayız.

 ■  Bu nedenle, gıda endüstrisi ihtiyaçları doğrultusunda, tüm zemin ve 
koruyucu kaplama sistemlerimiz, bakteri oluşumu, yüksek sıcaklık 
ve buhar altında çalışma, termal şoklar ve temizlik kimyasallarına 
dayanım testleri dahil olmak üzere çok detaylı testlere tabi tutul-
muştur.

 ■  Bunların yanında, çalışan sağlığı ve güvenliği eşit derecede öneme 
sahip olduğundan, Fosroc olarak hem düzgün hem de kaymaz özel-
liklere sahip sistemler önerebiliyoruz

FOSROC DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI   
AŞAĞIDAKİ ORTAMLARA KULLANIMA UYGUNDUR

 ■  Kan ve hayvansal yağ etkilerinin sürekli olduğu, temizlik ekipmanları 
ile sıcak temizlik ve buhar temizliğinin sürekli olduğu kırmızı ve be-
yaz et üretimi

 ■  Termal şok ve kimyasal dayanımın esas olduğu, sürekli sıcak sıvı ve 
asidik bileşen etkileri altında çalışan meşrubat üretimi

 ■  Sürekli sıcak sıvı etkisi altında ıslak yüzeyler nedeni ile çalışan gü-
venliğinin ön planda olduğu, bira ve içki üretimi gibi mayalanma ve 
distilasyon tesisleri

 ■  Sürekli ıslak yüzeylere sahip, laktik asit etkisinin yoğun olduğu, hem 
kimyasal dahanım hem de kaymazlık özelliklerine ihtiyaç duyulan 
süt ve süt ürünleri üretimi

 ■  Sürekli basınçlı sıcak su ile detaylı temizlik yapılan donmuş gıda ha-
zırlık üniteleri ve soğuk hava depoları

FOSROC SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI
 ■  Üretim alanları

 ■  Pişirme üniteleri

 ■  Paketleme alanları

 ■  Fırınlama alanları

 ■  Şişeleme ve paketleme hatları

 ■  Balık ve deniz mahsülleri işletmeleri

 ■  Hammadde stok alanları

 ■  Şok ve derin dondurucular
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ÇEŞİTLİ SEKTÖRLER İÇİN
GROUT ÇÖZÜMLERİ

Endüstri &
Enerji

Üretimi

Kamu
Binaları

Ticari Binalar
&

Konutlar

FOSROC ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE 
AVANTAJLARI

 ■ Kolay temizlenebilen ve çalışan güvenliğini sağlayan düzgün yüzeyli kaymaz sis-
tem çözümleri

 ■ 120 °C’ye kadar buhar ile temizliğe ve kaynar su etkisine dayanabilen mükem-
mel termal istikrar. Aynı zamanda -45 °C’ye kadar çalışma sıcaklıklarına izin 
veren Poliüretan Beton teknolojisi

 ■ Asetik, sitrik, fosforik asit gibi birçok agresif kimyasala karşı mükemmel da-
yanım. Özellikle epoksi bazlı zemin kaplamaları gibi olumsuz etkileyen yağ, 
gres ve yağ asitlerine karşı yüksek dayanım sağlayan Nitoflor SL 3000 UT ve 
Nitoflor RT6000 UT zemin kaplama sistemlerimiz.

 ■ Bütün Fosroc zemin sistemleri için vazgeçilmez olan aşınma dayanımı ve 
uzun ömür, onlarca yıldır kullanıcılar tarafından denenerek onaylanmıştır.

 ■ Aynı kimyasal teknolojiye sahip pah ve ince kaplama ürünleri, kaplama 
performanslarının duvardan duvara ve dikey yüzeylere taşınmasını ve 
temizliğin ve hijyenin her yüzeyde yapılmasını sağlar.

İHTİYAÇLARIN DOĞRU BELİRLENEBİLMESİ İÇİN         
İŞBİRLİKÇİ YAKLAŞIM

 ■  Saha ziyaretleri ve süpervizörlük desteği

 ■ Detaylı ve işe özel ürün spesifikasyonları oluşturma

 ■ CAD detay çizimleri için destek

 ■ Uzman uygulayıcılar için saha deneme çalışmaları

 ■ Özel kimyasallar mevcut ise kimyasal test desteği

 ■ Özel alan ve ihtiyaçlara göre özel renk çalışabilme

Fosroc, aşağıdaki gibi birçok uluslararası gıda üretim 
markaları ile birlikte çalışmış, zemin ve duvar kapla-
maları dahil birçok konuda çözüm ortağı olmuştur;

 ■  Allied Breweries

 ■  AmBev / Brahma

 ■  Coca-Cola

 ■  Heinz

 ■  Mars

 ■  Master Foods

 ■  Mondalez

 ■  Nestle

 ■  Pepsico
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Fosroc Koruyucu Kaplama  
Çözümleri 
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KORUYUCU KAPLAMALAR

Fosroc Koruyucu Kaplamalar Hakkında

Beton, çelik ve diğer yüzeyler için, kimyasallara dayanıklı 
ve dekoratif yüksek performanslı koruyucu kaplamalar

Binalar, köprüler, koruyucu duvarlar ve diğer betonarme yapılar, dizayn ömrü süresince karşı karşıya kalabilecekleri, yağmur, 
hava kirliliği, agresif deniz etkileri ve kimyasal etkilere karşı, yüksek tadilat maliyetlerinden kurtulabilmek için korunmak zorun-
dadır. 

Yeni veya eski yapılarda korumanın temel amacı, su etkileri, atmosferik karbonasyon, denize yakın alanlarda klorürü etkisi ve 
agresif kimyasal etkiler karşısında yapının ömrünü uzatmaktır.

Fosroc, ihtiyaç duyduğunuz performans değerlerine göre doğru koruyucu sistem seçimi konusunda klavuz olabilecek ve teknik 
destek verebilecek engin tecrübeye sahip bir üreticidir.

Fosroc’un çok çeşitli koruyucu kaplama ürünleri, dünya çapında denenmiş ve kabul görmüş, sağlam ve uzun ömürlü olacak 
şekilde mümkün olan en kaliteli hammaddeler ve teknolojiler kullanılarak üretilmektedir.

Geniş ürün yelpazemiz, tecrübeli ve bilgili teknik kadromuz ile birleştiğinde, her türlü projenizdeki beton yapıların korunması 
ile alakalı en doğru çözümün seçilmesini sağlayacak altyapıya sahibiz.

 ■ Projeye özel ekonomik çözümler

 ■ Geniş ürün yelpazesi

 ■ Kolay uygulanan sistemler

 ■ Uzun ömür açısından ispatlanmış teknolojiler

 ■ Dünya çapında markalar –Dekguard ve Nitocote

 ■ Spesifikasyon desteği

 ■ Tecrübeli teknik destek ve müşteri ilişkileri

 ■ Yapısal sürdürebilirlik ve bütünlük için mastik 
ürünleri

Yüksek Kalite & 
Standartlar
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Çimento : Yüzey düzeltme, anti-klorür ve karbonasyon

Epoksi : Aşınma ve kimyasal dayanım

Polyester : Ekonomik, aşınma ve kimyasal dayanım

Akrilik : Dekoratif, anti-klorür ve karbonasyon

Poliüretan : UV ve kimyasal dayanım

Poliüre : Epoksi ve poliüretan gibi fakat hızlı kürlenme

Silan/Siloksan : Penetrasyon özellikli koruyucu

Çimento Esaslı Kaplamalar

Brushbond Nitocote CM210

Atmosferik etkilere açık beton yüzeyleri, asit gazları, klorür iyonları, oksijen ve su etkilerinden korumak için akrilik takviyeli 
çimento bazlı koruyucu ve dekoratif kaplamalar

Havayla temas eden betonarme yapıları, su, asit gazları, klo-
rür iyonları ve oksijen saldırılarına karşı korur. Ayrıca ürün, 
yeni ve eski yapılardaki diğer çimento ve taş yüzeyleri koru-
mak için de uygundur. Tipik uygulamaları:

 ■ Beton & taş yüzeylerin yeniden profillendirilmesi 

 ■ Rötre çatlakları köprülemek için esnek kaplama

 ■ Su depoları, havuzlar, perdeler ve ıslak hacimler için 
su yalıtımı

 ■ Yaya trafiğine dayanıklı güçlü bir kaplama

 ■ Mermer, granit ve seramik altı su yalıtımı için uygun-
dur, su sızıntılarını ve lekelenmeyi önler.

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, polimer 
takviyeli yarı esnek su yalıtım malzemesi

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, iki 
bileşenli tam esnek su yalıtım malzemesi

Nitocote CM210, çatlak köprüleme özelliğine sahip çimento 
ve akrilik esaslı, elastomerik su yalıtım sistemidir.   
Tipik uygulamaları:

 ■ İçme suyu depoları. 

 ■ Yüzme havuzları.

 ■ Su ile direkt temas halindeki tüm yapılar. 

 ■ Bodrum kat su yalıtım.

 ■ Drenaj menfezleri.

 ■ Islak hacimler: Mutfaklar, banyolar, duşlar 

 ■ Tuzlu suya maruz kalan yapılar

KORUYUCU KAPLAMA TİPLERİ
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Nitocote EP405 : İçmesuyu depoları, zehirsiz

Nitocote EP403 : Atıksu, deniz yapıları, tüneller

Nitocote EP410 : Çok agresif ortamlar

 Nitocote EN901 : Yüksek konsantrasyonda kimyasallara 

karşı dayanım (Asitler)

Nitocote HT120 : 120 0C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda çalışma

Nitocote NT402 : Atıksu tankları, temeller, menholler

Nitocote NT550 : Bölmeler, atıksu, borular – elastik

Fosroc epoksi ürün grubu

Epoksi Esaslı Kaplamalar
Epoksi ibaresi, ürünü oluşturan temel bileşenler, kürlenmiş 
nihai ürün ve ayrıca epoksit fonksiyonel grubu için kullanılan 
genel bir terimdir. Poliepoksitler olarak da bilinen epoksi reçi-
neleri, epoksit grupları içeren bir reaktif prepolimer ve polimer 
sınıfıdır.

Epoksi reçineler, genelde iki eposit grubu içerek düşük veya 
yüksek molekül ağırlıklı pre- polimerlerdir. Bu epoksit grubu 
glisidil veya oksiran grubu olarakta adlandırılabilir.

Epoksi reçinelerin bir çoğu endüstriyel olarak üretilir. Günü-
müzde üretilen epoksi reçine hammmaddelerinin bir çoğu pet-
rol türevi olmasına rağmen, artık bitki kökenli hammaddelerde 
bulunabilmektedir.

Epoksi reçineler, metal yüzeylerin korunması amaçlı geliştirilmiştir ve toz kaplamalara göre daha az enerjiye ihtiyaç duymak-
tadır. Bu yüzeyler güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı kaplamalar oluşturmaktadır. Bazı epoksi kaplamalar su emülsiyonu olarak 
geliştirilmiş ve solvent dışında temizlenebilme özelliğine sahiptir. Bunlar alkid bazlı ve lateks bazlı boyalara göre daha fazla 
ısı dayanımına sahip olduklarından genellikle endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında kullanılmaktadır. Epoksi reçineler, UV 
etkisi altında tebeşirlenme yaşayabilir.

Yukarıda belirtilen ürünler, epoksi ürün grubunun bir kısmını içermektedir. Daha detaylı bilgi için lokal Fosroc ofisiniz ile irtibata 
geçebilirsiniz.

KALICI &
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TEKNOLOJİ

SÜREKLİ AR-GE

WWW.FOSROC.COM70



Nitocote EP403

Nitocote EN901

Nitocote EP405
Nitocote NT402

Beton ve hafif çelik yüzeyler için koruyucu kaplamadır. Kürü-
nü almış film tabakası korozyona, kimyasal ve mekanik da-
yanımlı olup, kanalizasyon, marin yüzeyler, bodrum katlar 
ve tünellerde kullanılabilir. Beton yüzeylerde nem olduğun-
da ve uzaklaştırılamadığında çözüm sunar.

Nitocote EN901, agresif kimyasallara maruz kalan beton ve 
çelik yapılara koruma sağlamak için dizayn edilen bir Novo-
lak Epoksi kaplamalıdır. Ürün, özellikle atık su işleme tesis-
leri, deniz suyu arıtma tesisleri, gıda işleme tesisleri, pompa 
ve kağıt fabrikaları, elektrik santralleri, kimyasal üretim te-
sisleri, gübre ve haşere ilacı tesisleri ve petrol rafinerileri için 
uygundur.

Nitocote EN901, kimyasal işleme ve depo alanları, yükleme 
alanları ve rampaları gibi ağır trafiğe maruz kalan uygulama-
lar için Fosroc Anti-slip kaydırma önleyici agregalarla birlikte 
kullanılabilir. Sistemin kalınlığını arttırmak ve agresif kim-
yasallara maruz kalan yapıları güçlendirmek için cam elyaf 
keçe ile birlikte kullanılabilir.

 ■ Nitocote EN901, %100 katı olup solvent içermez

 ■ Nitocote EN901, 25°C’de 1-14 pH aralığında mükem-
mel kimyasal dayanım gösterir

 ■ Nitocote EN901, uygun hazırlanmış beton, çelik ve di-
ğer alt yüzeylere mükemmel aderansa sahiptir

 ■ Nitocote EN901 mükemmel aşınma dayanımına sahiptir

Beton ve metal yüzeyler için, kimyasallara ve korozyonlara 
karşı dayanıklı toksik olmayan bir kaplama sağlar. Kullanım 
alanları:

 ■ Borular ve depolar

 ■ Yüzme havuzları, rezervuarlar ve arıtma tesisleri

 ■ Tahıl siloları ve mandralar

 ■ Et ve gıda işletme tesisleriNitocote EN901, %100 katı 
olup solvent içermez

Beton yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek için 
kimyasal ve aşınma dayanımı sağlar.

Kullanım alanları:

 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve giriş bölgeleri

 ■ Rögar ve boru detay kaplamaları

 ■ Kanalizasyon ve arıtma tesisleri

 ■ Temel bazda su yalıtımı

 ■ İskeleler, köprü ayakları ve gemi havuzu

Nem toleranslı, solventsiz epoksi reçine esaslı 
kaplama sistemi

Yüksek kimyasal dayanımlı, novolak epoksi 
koruyucu kaplama malzemesi

Beton ve metal için toksik olmayan epoksi 
reçine esaslı koruma ve su yalıtım sistemi Çevre dostu, epoksi bazlı reçine kaplama
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Nitocote PE135

Yeraltı uygulamaları için uygundur. Hem koruyucu kaplama hem de kür malzemesi olarak 
kllanılabilir.

Hızlı priz alır : 10-15 dakika @ 35 0C

Bir günlük yeni ve nemli beton yüzeylere uygulanabilir

 ■ Tek uygulama ile hem koruyucu kaplama hem de kür malzemesi olarak uygulanabil-
mesi maliyetleri düşürür

 ■ Tek komponentlidir, karıştırma gerektirmez, zayiat oluşturmaz

 ■ Su bazlı, zehirsizdir

 ■ UV dayanıklıdır, güçlü güneş ışınları altında dahi zarar görmez

 ■ Çevre dostudur, solvent, katran ve asbest içermez, kapalı ortamlarda kullanılabilir.

 ■ Mükemmel servis ömrüne sahiptir, klorür ve sülfat iyonlarına olduğu kadar birçok 
farklı kimyasala karşı da dayanıklıdır.

Tek komponentli, ekonomik, yüksek performanslı, hidrofobik 
polyester reçine bazlı koruyucu kaplama

EKONOMİK, YIPRANMAZ
VE BOZULMAZ

Polyester Esaslı Kaplamalar
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Dekguard E2000

Dekguard S

Dış hava koşullarına maruz kalan, özellikle yüzey çatlakları oluşabilecek betonar-
me yapıları, asit gazları, klorür iyonları, oksijen ve sudan korur.

Dekguard E2000, deniz kıyıları dahil, köprüler, otopark temel duvarları, bina dış 
yüzeylerinde kullanıma uygundur.

 ■  2 mm’ye kadar yüzey çatlaklarını ve 1 mm’ye kadar döngüsel hareket çat-
laklarını köprüleyebilir

 ■  Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı mükemmel koruma

 ■  Özel akrilik polimer kir tutmayı en aza indirir

 ■  Su buharının yapıdan çıkmasına izin verir

 ■  UV ışınlarına dayanıklı

Atmosfere açık betonarme yüzeyleri, asit gazları, klorür iyonları, sülfatlar, oksijen ve 
su gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca çimento bazlı zemin ve düşey yüzeyleri koru-
mak için de uygundur.

Dekguard S, deniz kıyısı ve sahil gibi ortamlarda bulunan tüm yapılarda kullanıma 
uygundur. Yeni ve mevcut yapılar için eşit derecede uygundur.

 ■ Karbon dioksit, klorür iyonları, sülfatlar, oksijen ve su gibi etkenlere karşı mü-
kemmel bir bariyer

 ■  Uygulanan yüzeyde su buharı çıkışına izin verir

 ■  UV  dayanımlı,  alifatik  akrilik  yapısı  sayesinde  uzun  süreli hava şartları-
na karşı mükemmel dayanımlı

 ■  Tüm iklim koşullarına son derece dayanıklı

 ■  Dekoratif amaçlı çok çeşitli renk seçeneği

 ■  Kir tutmaya karşı mükemmel direnç

Betonarme yapılar için çatlak köprüleyici elastomerik 
koruyucu kaplama

Yüksek performanslı, akrilik alifatik, BS EN 1504-2 şartlarına uygun 
olacak şekilde betonarme zemin ve düşey yüzeyler için koruyucu ve 
dekoratif kaplama sistemi

Dekguard E2000/Beton karşılaştırması : 0,2 mm/500mm

Dekguard E2000/Beton karşılaştırması : 0,15 mm/500mm

Akrilik Esaslı Kaplamalar

ANTİ-KLORÜR
ANTİ-
KARBONASYON
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Dekguard PU

Dekguard EPU

Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları, kimyasal 
etkilere karşı korur

 ■  Atık su işleri ve arıtma tesisleri

 ■  Kimyasal üretimi

 ■  Su altı uygulamaları

 ■  UV ışınlarına dayanıklı

 ■  Liman, su alma yapıları vs gibi hertürlü deniz yapıları

 ■  Yürüme yolları, köprüler, otoparklar

Beton yüzeylerde oluşabilecek korozyonu engellemek için, 
kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı bir kaplama sağlar.

Kullanım alanları:

 ■ Betonarme duvar ve zemin kaplamaları

 ■ Boru kaplamaları ve iniş detaylarında

 ■ Tali güvenlik bariyeri detaylarında

 ■ Atık arıtma tesisi ve kanalizasyon hatlarında

 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve girişlerinde

 ■ Su yalıtım katmanının altında

 ■ Rezervuarlar ve arıtma tesisleri

Avantajları
 ■ Esnek

 ■ Doğa dostu – Katran, zift ve aromatik hidro karbon 
gibi kanserojen maddelerden %100 arındılmış

 ■ Düşük maliyetli – astarsız, fırça rulo veya sprey ile 
kolay uygulama

 ■ Su geçirimsiz bir yüzey sağlar

 ■ Yüzeyaltı ortamı için mükemmel dayanımlı bir 
boya katmanı

 ■  Mükemmel kimyasal ve UV dayanımı

 ■  Bakteri oluşumuna karşı dayanım

Kimyasal ve UV dayanıklı, iki komponentli koruyucu 
kaplama sistemi

UV dayanımlı, epoksi poliüretan hibrit reçine esaslı, 
esnek koruyucu boya

Poliüretan Esaslı Kaplamalar

WWW.FOSROC.COM74



Nitocote EPS

Nitocote SN502

Yoğun kimyasal, yağ, akaryakıt, deniz suyu ve lağım suyu gibi ortamlara dayanıklı bir 
koruyucu kaplamadır. 

Özellikle kullanım alanları:

 ■  Su kanalları
 ■  Silolar ve tanklar
 ■  Kanalizasyon & çamur havalandırma & sedimentasyon tankları
 ■  Beton ve çelik yüzeyleri koruyucu kaplama
 ■  Depo, gıda üretim tesisi, kağıt fabrikası gibi endüstriyel tesislerde ve otoparklarda
 ■  Çatı yalıtım uygulamalarında ve su yalıtım sisteminde alt katman olarak

Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları klorür iyonlarının kötü etkilerinden ve su nüfuzundan korumak. Ürün 
aynı zamanda diğer çimentolu tabakaları ve taşı korumak için de uygundur. Nitocote SN502, kıyısal çevrelerde bulunanlar da-
hil olmak üzere tüm yapı tiplerinde kullanıma uygundur. Hem yeni, hem de eski yapılarda kullanıma eşit derecede uygundur.

 ■  Tabakaların içine nüfuz eder.
 ■  Leke tutmaz.
 ■  Su ve klorür nüfuzunu azaltır.
 ■ Donma-çözülme dayanımını artırır.
 ■ Tozumayı en az seviyeye indirir.
 ■ Su buharının yapıdan çıkabilmesine izin verir.
 ■  Buz eritme bileşiklerine, yakıtlara, yağlara ve havadaki kirletici maddelere kimyasal olarak dayanıklıdır

Epoksi polisülfit esaslı, kimyasal dayanımlı elastomerik kaplama

Beton ve taş için nüfuz edici, hidrofobik silan-siloksan esaslı koruma işlemi

Epoksi Polisülfit Esaslı Kaplamalar

Silan/Siloksan Esaslı Kaplamalar
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Giriş

İdeal mastik

Mastik işleri maliyet olarak inşaat giderlerinin çok küçük bir kısmını oluşturur, ancakmas-
tik performansları yapının bütünlüğü için çok önemlidir. Doğru derz tasarımı ve uygun 
ve güvenilir mastik seçimi, günümüz tasarımcıları için vazgeçilmez bir uzmanlık alanıdır.

Doğru mastiğin seçimi kolay bir iş değildir. Piyasada oldukça fazla çeşitlilikte mastik bu-
lunmaktadır; MS, Polisülfit, Poliüretan, bitüm kauçuk, vb. Mastiğin kimyasal bileşimi ter-
cihte bir ayrıntı olmakla beraber doğru mastik kullanım alanına göre seçilmelidir. İdeal 
mastik, ihtiyaçlardaki önceliğe göre aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Yukarıdaki özelliklerin hepsine aynı anda sahip olan bir dolgu mastiği mevcut değildir. 
İstediğiniz ideal dolgu mastiğini seçerken gerçekleştireceğiniz uygulama için gerekli olan 
en kritik özelliklere karar vermelisiniz.

 ■ Raf ömrü boyunca stabil olma

 ■  Karıştırmaya gerek duymama

 ■  Kolay uygulama

 ■  Derz yüzeyine astarsız iyi yapışma

 ■  Sünme, çökme ve akma yapmama

 ■  Derze uygulandıktan sonra minimum büzülme

 ■  Uygulandığı yüzeyde leke oluşturmama

 ■  İyi yapışma:ayrışma olmadan yerleşebilme

 ■  Kimyasallara karşı direnç

 ■  Uyumlu: sürekli temas halindeki malzemelerle kimyasal reaksiyonlara girmeme

 ■  Hava koşullarına ve yaşlanmaya karşı dirençli

 ■  Bakteriyolojik saldırıya karşı dirençli

 ■  Aşınmaya karşı dirençli

 ■  Boyanabilir

 ■  Esneklik ve diğer istenen fiziksel özellikleri muhafaza etme

 ■  Düzenli bakım gerektirmeme

 ■  Zarar görürse onarılabilme

 ■  İlgili standartlara uyum
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Doğru mastiği seçerken, aşağıdaki sorular kimyasal bileşime göre daha belirleyicidir :

Derzden beklenen hareket nedir?
(Büyük hareketler, küçük hareketler, hızlı döngüsel hareketler, yavaş hareketler, tek bir kalıcı 
hareket veya sabitlik)

Bir dolgu mastiği için Hareket Tolerans Katsayısının (Movement Acomodation Factor) dikkate 
alınması gereklidir. Büyük hareketler için yüksek bir MAF gereklidir, fakat hızlı döngüsel 
hareketler için düşük bir değer yeterlidir.

Derz hangi ortamda ne tip malzemelere karşı çalışacak? 
(Yağmur, toz, kir, nem, rüzgâr, deniz suyu, taze içme suyu, kanalizasyon, ...)

Dolgu mastiği neye karşı dayanıklı olmalıdır?
(Yakıt yağı döküntüsü, trafik sebebiyle aşınma, bakteri saldırısı, kuvvetli güneş 
ışığı, tehlikeli kimyasallar, vandalizm, sürekli su ile temas, ...)

Dolgu mastiği yangına karşı dirençli midir? 
(Alevin yayılımına karşı dirençlidir)

Dolgu mastiği derze nasıl uygulanacak?
(Sıcak uygulamalı, soğuk uygulamalı, mala kullanarak çalışma, 
tabanca ile uygulama ,...)

Mastik ne zaman kürlenmeye başlayacak?
(Uygulamadan sonra, ...)

Derz ne kadar dayanır?
(5 yıl, 10 yıl, 20 yıldan fazla, ...)

Derze bakım yapma amaçlı nasıl ulaşılabilir? 
(Derzlere bakım yapmaya dikkat edin)

Genel bir kural olarak, çift 
komponentli dolgu mastiklerin-
de kürlenme, tek komponentli 
dolgu mastiklerine göre daha 
hızlıdır. Dolgudan sonra hemen 
harekete maruz kalan yapısal 
derzler gibi hızlı kürlemenin esas 
olduğu yerlerde çift komponentli 
dolgu mastiklerinin 
kullanılması uygundur.

Dökme sınıfı dolgu mastikleri - Bu dolgu mastikleri özellikle zeminlerde ve kaplamalardaki 
yatay derzler için tasarlanmıştır.

Tabanca sınıfı dolgu mastikleri - Bu dolgu mastikleri yatay ve düşey derzlerde kullanılmak için uygundur.

Bu sorulara verilen cevaplar, kimyasal bileşimden ziyade ideal dolgu mastiğine karar verme kriterler-
ini bir araya getirebilir.

Doğru mastiği seçme

Dolgu mastiği sınıfları

DOĞRU MASTİK SEÇİMİ

MASTİK SINIFLARI

Doğru mastiği seçerken, aşağıdaki sorular kimyasal bileşime göre daha belirleyicidir :

Bu sorulara verilen cevaplar, kimyasal bileşimden ziyade ideal mastiğe karar verme kriterlerini bir araya getirebilir.

 ■  Derzden beklenen hareket nedir?

 > Büyük hareketler, küçük hareketler, hızlı döngüsel hareketler, yavaş hareketler, tek 
bir kalıcı hareket veya sabitlik

 ■  Bir mastik için Hareket Tolerans Faktörünün (MovementAcomodationFactor) dikkate 
alınması gereklidir. Büyük hareketler için yüksek bir MAF, sürekli döngüsel hareketler 
için düşük bir değer gereklidir

 ■  Derz hangi etkilere  maruz kalacak ?

 > Yağmur, toz ve kir, nem, rüzgâr, deniz suyu, içme suyu, atık su ...)

 ■  Mastik neye karşı dayanıklı olmalıdır?

 > Yakıt, yağ, aşınma, darbe, bakteri üremesi, kuvvetli güneş ışığı, tehlikeli kimyasallar, 
vandalizm, sürekli su ile temas, ...

 ■  Dolgu mastiği yangına karşı dirençli midir? 

 > Alevin yayılımına karşı dirençlidir

 ■  Dolgu mastiği derze nasıl uygulanacak?

 > Sıcak uygulama, soğuk uygulama, mala kullanarak çalışma, t

       abanca ile uygulama ,...

 ■  Mastik ne zaman kürlenmeye başlayacak?  

 > Uygulamadan sonra, ...

 ■  Derz ne kadar dayanır?

 > 5 yıl, 10 yıl, 20 yıldan fazla, ...

 ■  Derze bakım yapma amaçlı nasıl ulaşılabilir? 

 > Derzlere bakım yapmaya dikkat edin

 ■ Dökme kıvamı mastikler - Bu mastikler özellikle zemin-
lerde ve kaplamalardaki yatay derzler için tasarlanmıştır.

 ■ Tabanca kıvamı mastikler - Bu mastikler yatay uygu-
lamalarda ve yatay derzlerde kullanılmak için uygundur.

Doğru mastiği seçerken, aşağıdaki sorular kimyasal bileşime göre daha belirleyicidir :

Derzden beklenen hareket nedir?
(Büyük hareketler, küçük hareketler, hızlı döngüsel hareketler, yavaş hareketler, tek bir kalıcı 
hareket veya sabitlik)

Bir dolgu mastiği için Hareket Tolerans Katsayısının (Movement Acomodation Factor) dikkate 
alınması gereklidir. Büyük hareketler için yüksek bir MAF gereklidir, fakat hızlı döngüsel 
hareketler için düşük bir değer yeterlidir.

Derz hangi ortamda ne tip malzemelere karşı çalışacak? 
(Yağmur, toz, kir, nem, rüzgâr, deniz suyu, taze içme suyu, kanalizasyon, ...)

Dolgu mastiği neye karşı dayanıklı olmalıdır?
(Yakıt yağı döküntüsü, trafik sebebiyle aşınma, bakteri saldırısı, kuvvetli güneş 
ışığı, tehlikeli kimyasallar, vandalizm, sürekli su ile temas, ...)

Dolgu mastiği yangına karşı dirençli midir? 
(Alevin yayılımına karşı dirençlidir)

Dolgu mastiği derze nasıl uygulanacak?
(Sıcak uygulamalı, soğuk uygulamalı, mala kullanarak çalışma, 
tabanca ile uygulama ,...)

Mastik ne zaman kürlenmeye başlayacak?
(Uygulamadan sonra, ...)

Derz ne kadar dayanır?
(5 yıl, 10 yıl, 20 yıldan fazla, ...)

Derze bakım yapma amaçlı nasıl ulaşılabilir? 
(Derzlere bakım yapmaya dikkat edin)

Genel bir kural olarak, çift 
komponentli dolgu mastiklerin-
de kürlenme, tek komponentli 
dolgu mastiklerine göre daha 
hızlıdır. Dolgudan sonra hemen 
harekete maruz kalan yapısal 
derzler gibi hızlı kürlemenin esas 
olduğu yerlerde çift komponentli 
dolgu mastiklerinin 
kullanılması uygundur.

Dökme sınıfı dolgu mastikleri - Bu dolgu mastikleri özellikle zeminlerde ve kaplamalardaki 
yatay derzler için tasarlanmıştır.

Tabanca sınıfı dolgu mastikleri - Bu dolgu mastikleri yatay ve düşey derzlerde kullanılmak için uygundur.

Bu sorulara verilen cevaplar, kimyasal bileşimden ziyade ideal dolgu mastiğine karar verme kriterler-
ini bir araya getirebilir.

Doğru mastiği seçme

Dolgu mastiği sınıfları
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FOSROC MASTİK ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRMASI
Fosroc mastik ürünlerinin özellikleri aşağıda özetlenmiştir. Genel kullanım alanı ve doğru uygulama yöntemi belirlendikten 
sonra, spesifik bir amaca dönük dolgu mastiği seçenekleri oldukça azalır.

Kullanım Alanları Ürün Adı Kimyasal Yapısı Ömrü (Yıl) MAF
Tek komponentli mastikler
Temiz ve kirli su uygulamalarında sürekli 
su ile temas Nitoseal MS600 MS 15-20+ 25

Zemin / kaplama esnasında kesilen veya 
kaplamayı çevreleyen derzler için uygun 
dolgu mastiği

Nitoseal MS300 MS 5-15 25

Leke yapmayan cephe mastiği Nitoseal MS100 MS 15-20+ 25/50*

Prekast paneller, çatı, genleşme/kontrol 
derzleri, pencere etrafları, basamak ve 
merdiven desteği derzleri

Nitoseal PU45 Poliüretan 5-10+ 25

Yakıt dayanımına ihtiyaç duyulan, beton 
yol, pist, yaklaşım yolları ve otoparkların 
yatay dezleri

Nitoseal PU150 SL Poliüretan 5-10+ 25

Trafik yükünün olmadığı derzler için uy-
gun genel amaçlı dolgu mastikleri

Nitoseal MS60
MS 10-15 20

Giydirme cepheler, bina ön cepheleri 
ve penetrasyon için yangından koruma 
mastikler

Flamex S Silikon 15-50 50

 Kapı ve derz çevresinde yangından 
koruma Flamex 1 Akrilik 5-10 10

Sac örtüler, yağmur olukları ve çelik plaka-
lardaki derzlerin mastiklenmesi Nitoseal MB175 Kauçuk bitüm 1-3 10

Zeminlerde, duvarlarda ve tavanlarda 
genleşme ve yapısal derzlerde yangından 
koruma

Flamex 2 Polisülfit 15-20 25

Çift Komponentli mastikler
Binalar ve mühendislik yapılarındaki derz-
ler için uygun

Thioflex 600
(tabanca kıvamı) Polisülfit 15-20+ 25

Binalar ve mühendislik yapılarındaki derz-
ler için uygun

Thioflex 600
(dökme kıvamı) Polisülfit 10-15 25

Kanalizasyon arıtım işleri ve gel-git 
koşullarına maruz kalan deniz sularında 
kullanıma uygun

Nitoseal PU220
(dökme kıvamı) Zift- Poliüretan 10-15 25

Kanalizasyon arıtım işleri ve gel-git 
koşullarına maruz kalan deniz sularında 
kullanıma uygun

Nitoseal PU220PF Poliüretan 10-15 20

Beton yollar, beton ray yolları ve sert yü-
zeyli zeminlerde derzlerin yalıtımı için Colpor 200 Zift- Poliüretan 5-15 25

Ağır sanayi kullanımına maruz kalan iç 
zemin derzleri için Nitoseal PU280 Epoksi/Poliüretan 10-15 10

3 komponentli:- Beton ve asfalt kaplama-
larda yatay kablo kanallarının yalıtımı için Nitoseal PE290 Zift- Poliüretan

Sıcak uygulamalı, Tek komponentli mastikler
Su tutan yapılarda yatay veya eğimli derz-
ler için elle uygulanan mastik Nitoseal MB150 Polimer Bitüm

* Astar kullanıldığında
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KULLANIM TALİMATLARI
Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve herhangi bir konta-
minasyon olmamalıdır. Derz kanalı kenarlarında aderansı 
engelleyici herhangi bir etken bulunmamalıdır. Uygulana-
cak mastiğin, derz kenarlarına doğru aderans sağlaması, 
mastiğin ömrü ve performansı açısından çok önemlidir.

Derz Tabanı

Herhangi bir mastiğin, doğru performans göstermesi için 
sadece derz kenarlarına yapışması gereklidir. Eğer derz ta-
banı ile bir aderans oluşursa, mastik performansı olumsuz 
yönde etkilenecektir. Bu nedenle, derz kanalı tabanına, uy-
gulanacak derzin yapısına göre, derz fitili, ayırıcı bant veya derz plakaları uygulanması gereklidir.

Astar (gerekli ise)

Fosroc tek komponentli mastik ürünlerinin bir çoğunda astar kullanımı gerekli değildir. Ancak, kullanılacak mastik ürününün 
Teknik Data Föyleri incelenerek doğru uygulama aşamalarına karar verilmelidir. Mastiğin uygulanacak yüzeylere yapışmasını 
engellemek için derz kesiti kenarları bantlanarak korunmalı ve uygulamanın hemen ardından bantlar sökülmelidir.

HESAPLAMA
Teorik olarak, bir derz için kullanılacak toplam  mastik sarfiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir;

UYGULAMA
Kullanılacak  mastik  nem  toleranslı  olsa  dahi,  mastik  kanalı 
tabanında  su  birikintisi  olmasına  izin  verilmemelidir.  Mastik 
uygulaması  yapıldıktan  sonra,  suyun  hapsolacağından,  özellikle 
sıcak havalarda su buharı oluşturarak, yapılan uygulamaya negatif 
basınç uygulama ihtimali bulunmaktadır.   

Her şekilde mastik kanalı tabanı ile mastik uygulamasının aderans 
oluşturmasına izin verilmemelidir. 

Tabanca ile uygulama

Mastik tabancasının nozülü, maksimum doluluğu sağlamak ve derz kenarları ile maksimum yapışma alanını elde edebilmek 
için 450 açı ile kesilmelidir. Şekilde gösterildiği gibi, tabanca doğru açı ile derz içerisine yerleştirilmeli, mastik akışı devam 
ederken tabanca yavaş yavaş geri çekilerek, mümkün olduğunca hava boşluğu oluşumuna izin verilmeden mastik, derz kanalı 
içerisine yerleştirilmelidir. Derz kanalının sonuna gelindiğinde, tabanca serbest bırakılarak, mastiğe itme basıncı uygulaması 
durdurulmalıdır. Yukarıdaki şekilde mastik doğru ve yanlış mastik uygulamasının sonuçları gösterilmiştir. Nozül çapından ge-
niş derzlerde, mastik uygulamasının birkaç seferde yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda ilk uygulama uygun bir aparat ile 
düzeltildikten sonra diğer aşamaya geçilmelidir.

Mastik yüzeyinin düzeltilmesi

Ahşap bir aparat veya metal spatula ile derz yüzeyinin düzeltilme-
si, hem mastik kanalı kenarlarındaki sıkışması muhtemel havanın 
dışarı atılmasını hem de içbükey hale geleceğinden daha dekoratif 
görünmesini sağlayacaktır. Şekillerde görüldüğü gibi, kullanılacak 
alet, mastik üzerinden düzgün bir şekilde hafif bir basınç uygula-
narak çekilmelidir. Eğer mastik alete yapışmaya başlarsa deterjan 
çözeltisi ile alet ıslatılarak uygulamaya devam edilmelidir. Yapılan 
işlemin mastik kesidini inceltmemesine dikkat edilmelidir. Bu şekil-
de bir durum yaşanıyorsa uygulama yapılmamalıdır.

Şekil 3
Çok hızlı Çok yavaş doğru

ahşap
düzelme
çubuğu

Şekil 2 Şekil 3

Toplam Mastik Sarfiyatı 
(Adet)

Derz genişliği (mm) X Dolguderinliği (mm) X Derz uzunluğu (m)

Kartuş Boyutu (ml)
=

Çok hızlı DoğruÇok yavaş
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PREKAST ÇÖZÜMLERİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal PU45 Tek komponentli poliüretan mastik 
Prekast paneller, çatı, genleşme/kontrol derzleri, 
pencere etrafları, basamak ve merdiven desteği 
derzleri

25

Nitoseal MS300 Tek komponentli, leke yapmayan, MS esaslı 
cephe mastiği

Mermer, granit ve cilalı beton gibi uygulamalar-
da leke oluşturmaz 50

Prekast için derz 
dolgu mastikleri
Nitoseal PU40 
veya 
Nitoseal MS100

1

2

10

3

5

6

78

9

4
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BİNA ÇÖZÜMLERİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal MS100 Leke yapmayan cephe mastiği Cephe panelleri ve doğaltaş cephe elemanları 
için leke yapmayan derz mastiği %25-50

Nitoseal PU45 Tek komponentli poliüretan mastik
Prekast paneller, çatı, genleşme/kontrol derzleri, 
pencere etrafları, basamak ve merdiven desteği 
derzleri

%25

Nitoseal MS60 Trafik yükünün olmadığı derzler için uygun 
genel amaçlı dolgu mastikleri Kapı pencere kenarları %20

Nitoseal MS300 Tek komponentli, dayanıklı, esnek, zemin 
mastiği

Aşınma direncinin gerekli olduğu iç ve dış zemin 
derzleri için %25

Nitoseal MS600 Tek komponentli yapı mastiği İçme suyu ve kanalizasyon uygulamalarında 
hareket derzlerinin yalıtımı için %25

Nitoseal PU280 Epoksi/poliüretan esaslı, ağır yük derz 
mastiği Yüksek aşınma yükü altında çalışacak derzler için %10

Thioflex 600 Yüksek performanslı polisülfit esaslı mastik Bakım süreleri uzun veya mümkün olmayan gen-
leşme ve inşaat derzlerinin yalıtımı için %25

1

2

10

3

5

6

78

9

4

Yüksek hareketli, hafif
cephe kaplama derzleri
Nitoseal PU45 /
Nitoseal MS100

Kapı çevresi
Nitoseal PU45 /
Nitoseal MS60

Islak mekan derzleri
Nitoseal MS600

Pencere / kapı çevresi
Nitoseal PU45 /
Nitoseal MS60

Zemin derzleri
Nitoseal MS300

Yüzme havuzu 
derzleri
Nitoseal MS600 

Genleşme derzleri
Nitoseal MS300 /
Nitoseal PU280

Döşeme derzleri
Nitoseal PU45

Sıvadibi derzleri
Nitoseal PU45

İçme suyu tankları
Nitoseal MS600 /
Thioflex600

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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Düşey/Eğimli 
derz dolgu
mastiği
Nitoseal PU45
Nitoseal MB150Zemin derz 

dolgu 
mastikleri 
Nitoseal MS300

Yangın yalıtım 
mastiği
Flamex 2

Atık Kirli su 
mastikleri 
Nitoseal PU220
NitosealPU220PF 
Nitoseal MS600

Gizlenmiş duvar 
dolgu mastikleri
Nitoseal MS60

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal PU220 Bitüm poliüretan, elastomerik derz dolgu 
mastiği

Kanalizasyon tankları, deniz suyu girişleri ve 
petro kimyasal depo tanklarında kullanım için %25

Nitoseal PU220PF Biyodegradasyona dirençli dolgu mastiği. 
Yüksek kalitede yalıtım sağlar

Kanalizasyon tankları, deniz suyu girişleri ve 
petro kimyasal depo tanklarında kullanım için %20

Nitoseal MS600 Tek komponentli yapı mastiği İçme suyu ve kanalizasyon uygulamalarında 
hareket derzlerinin yalıtımı için %25

Nitoseal MS300 Tek komponentli, dayanıklı, esnek, zemin 
mastiği

Aşınma direncinin gerekli olduğu iç ve dış zemin 
derzleri için %25

Flamex
Fire Protection Esnek, genleşen yangın yalıtım mastikleri

Yangından koruması amaçlı yapısal derzler için 
kullanılır.Yangın sırasında Flamex mastikleri 
genleşir ve sıcak gazlara ve alevlere karşı yalıtım 
bariyeri sağlar

%10
%25
%20

Nitoseal MB150 Sıcak uygulanan bitüm kauçuk derz mastiği Dikey ve eğimli derzlerin yalıtımı için %10

Nitoseal MS60 Tek komponentli, leke  yapmayan, düşük
modülüs, cephe mastiği

Mermer, granit ve cilalı betonda leke oluştur-
maz %20

Köprü destek
mastikleri
Thioflex 600 
veya 
Nitoseal MS600

Beton kaplama mastiği
Colpor 200

Kenar aydınlatmaları
yerleştirme mastiği
Nitoseal PE290

Asfalt yol mastikleri
Nitoseal MB150 
veya 
Colpor 200

Merdiven mastikleri 
Thioflex 600 
veya 
Nitoseal MS300
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Düşey/Eğimli 
derz dolgu
mastiği
Nitoseal PU45
Nitoseal MB150Zemin derz 

dolgu 
mastikleri 
Nitoseal MS300

Yangın yalıtım 
mastiği
Flamex 2

Atık Kirli su 
mastikleri 
Nitoseal PU220
NitosealPU220PF 
Nitoseal MS600

Gizlenmiş duvar 
dolgu mastikleri
Nitoseal MS60

Köprü destek
mastikleri
Thioflex 600 
veya 
Nitoseal MS600

Beton kaplama mastiği
Colpor 200

Kenar aydınlatmaları
yerleştirme mastiği
Nitoseal PE290

Asfalt yol mastikleri
Nitoseal MB150 
veya 
Colpor 200

Merdiven mastikleri 
Thioflex 600 
veya 
Nitoseal MS300

KARAYOLLARI, KÖPRÜLER & YOLLAR
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal MS300 Tek komponentli, MS esaslı, yüksek muka-
vemetli, elastik derz mastiği

Aşınma direncinin gerekli olduğu iç ve dış zemin 
derzleri için %25

Nitoseal MB150 Sıcak uygulanan bitüm kauçuk derz mastiği Beton ve asfalt hareket ve çatlak kontrol derzle-
rinin yalıtımı için %10

Nitoseal MS600 Tek komponentli yapı mastiği İçme suyu ve kanalizasyon uygulamalarında 
hareket derzlerinin yalıtımı için %25

Colpor 200 Soğuk uygulanan, yüksek performanslı, 
poliüretan zemin kaplama mastiği

Sert kaplama ve beton döşeme derzlerinin 
bakım ve yalıtım işleri için. Mükemmel yakıt da-
yanımı, yakıt ve yağ dökülecek alanlarda kullanıl-
masına olanak sağlar

%25

Nitoseal PE290 El ile uygulanan polimer modifiyeli bitüm 
dolgu mastiği

Özellikle trafik yükü altında çalışacak beton ve 
asfalt kaplamalardaki yatay kablo kanallarının 
yalıtımı içindir. Ayrıca hava limanı pist aydınlat-
ması birimlerinin yataklanması ve yalıtımı için de 
uygundur

%10

Thioflex 600 Yüksek performanslı polisülfit esaslı mastik Bakım süreleri uzun veya mümkün olmayan gen-
leşme ve inşaat derzlerinin yalıtımı için %25
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Pist aydınlatma 
montaj mastiği
Nitoseal PE290

Pist derz 
mastikleri 
Colpor 200

Su yalıtım mastikleri
Flamex Serisi Nitoseal MB175
Nitoseal MS100

Apron mastikleri
Colpor 200 
Nitoseal MS300 İç duvar mastikleri

Nitoseal MS60 
Nitoseal PU40

Yangın 
mastikleri 
Flamex Serisi

HAVALİMANI ÇÖZÜMLERİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal MS60 Trafik yükünün olmadığı derzler için uygun 
genel amaçlı dolgu mastikleri Kapı pencere kenarları %20

Nitoseal MS300 Tek komponentli, MS esaslı, yüksek muka-
vemetli, elastik derz mastiği

Aşınma direncinin gerekli olduğu iç ve dış zemin 
derzleri için %25

Colpor 200 Soğuk uygulanan, yüksek performanslı, 
poliüretan zemin kaplama mastiği

Sert kaplama ve beton döşeme derzlerinin 
bakım ve yalıtım işleri için. Mükemmel yakıt 
dayanımı, yakıt ve yağ dökülecek alanlarda kul-
lanılmasına olanak sağlar

%25

Nitoseal MS100 Tek komponentli, leke yapmayan, MS esaslı 
cephe mastiği

Mermer, granit ve cilalı beton gibi uygulamalar-
da leke oluşturmaz %50

Flamex
Fire Protection Esnek, genleşen yangın yalıtım mastikleri

Yangından koruması amaçlı yapısal derzler için 
kullanılır.Yangın sırasında Flamex mastikleri 
genleşir ve sıcak gazlara ve alevlere karşı yalıtım 
bariyeri sağlar

%10
%25
%50

Nitoseal MB175 Bitüm kauçuk esaslı, çatı kaplama mastiği Sac örtüler, yağmur olukları ve çelik plakalardaki 
derzlerin mastiklenmesi %10

Nitoseal PU45 Tek komponentli poliüretan mastik
Prekast paneller, çatı, genleşme/kontrol derz-
leri, pencere etrafları, basamak ve merdiven 
desteği derzleri

%25
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Pist aydınlatma 
montaj mastiği
Nitoseal PE290

Pist derz 
mastikleri 
Colpor 200

Su yalıtım mastikleri
Flamex Serisi Nitoseal MB175
Nitoseal MS100

Apron mastikleri
Colpor 200 
Nitoseal MS300 İç duvar mastikleri

Nitoseal MS60 
Nitoseal PU40

Yangın 
mastikleri 
Flamex Serisi

HAVALİMANI ÇÖZÜMLERİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Colpor 200 Soğuk uygulanan, yüksek performanslı, 
poliüretan zemin kaplama mastiği

Sert kaplama ve beton döşeme derzlerinin 
bakım ve yalıtım işleri için. Mükemmel yakıt 
dayanımı, yakıt ve yağ dökülecek alanlarda kul-
lanılmasına olanak sağlar

%25

Nitoseal PE290 El ile uygulanan polimer modifiyeli bitüm 
dolgu mastiği

Özellikle trafik yükü altında çalışacak beton ve 
asfalt kaplamalardaki yatay kablo kanallarının 
yalıtımı içindir. Ayrıca hava limanı pist aydınlat-
ması birimlerinin yataklanması ve yalıtımı için 
de uygundur.

%10

Thioflex 555
Yüksek performanslı, elastomerik, polisül-
fit esaslı, hızlı priz alan zemin derz dolgu 
mastiği

Yakıt ve aşınma dayanımına ihtiyaç duyulan pist 
derzleri için hızlı priz alan mastik %35

Pist derz 
mastikleri
Colpor 200
Thioflex 555
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Atık su mastikleri 
Nitoseal MS600 
Nitoseal PU220 
Nitoseal PU220PF

SU ENDÜSTRİSİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal MS600 Tek komponentli yapı mastiği İçme suyu ve kanalizasyon uygulamalarında 
hareket derzlerinin yalıtımı için %25

Nitoseal PU220 Bitüm poliüretan, elastomerik derz dolgu 
mastiği

Kanalizasyon tankları, deniz suyu girişleri ve 
petro kimyasal depo tanklarında kullanım için %25

Nitoseal PU220PF Biyodegradasyona dirençli dolgu mastiği. 
Yüksek kalitede yalıtım sağlar

Kanalizasyon tankları, deniz suyu girişleri ve 
petro kimyasal depo tanklarında kullanım için %20
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Atık su mastikleri 
Nitoseal MS600 
Nitoseal PU220 
Nitoseal PU220PF

SU ENDÜSTRİSİ
Ürün Adı Ömrü (Yıl) Kullanım Alanları & Özellikleri MAF

Nitoseal MS600 Tek komponentli yapı mastiği İçme suyu ve kanalizasyon uygulamalarında 
hareket derzlerinin yalıtımı için %25

Thioflex 600 Yüksek performanslı polisülfit esaslı mastik Bakım süreleri uzun veya mümkün olmayan 
genleşme ve inşaat derzlerinin yalıtımı için %25

İçme suyu mastikleri
Nitoseal MS 600 
veya 
Thioflex 600
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Fosroc Havaalanı Mastik 
Çözümleri 

www.fosroc.com



  

FOSROC HAVAALANI  UZMANLIĞI

APRON VE TAKSİ YOLLARI

FOSROC’un dünyadaki birçok havalimanına yapıcı çözümler sunma konusundaki başarısı, sahip olduğu geniş ürün portföyüne 
dayanmaktadır. Bunları yüksek kalitede üretilen ve test sertifikaları ile desteklenen, su yalıtım membranlı, su tutucular bantlar, 
tamir harçları, zemin kaplamaları, koruyucu kaplamalar, yapısal güçlendirme sistemleri, grout ürünleri, beton katkıları ve derz 
dolguları olarak genelleyebiliriz.
Fosroc olarak standart çözümler yerine, projeye özel çözümler üretmeyi tercih ediyoruz. Müşterilerimizin talep ettiği perfor-
manslar için birlikte çalışıp, inceleyip araştırdıktan sonra en optimum çözüm önerilerini sunuyoruz. Proje odaklı ve çözüm 
ortağı olarak çalışma prensibimiz ile, birçok yapısal probleme bulduğumuz çözümler ile değer yaratıyoruz.
Bu sayede, Londra, Singapur, Hong Kong, Dubai ve Tayland dahil birçok havaalanında başarı ile çalışma imkanı bulduk.

Dünyadaki çoğu uluslararası havaalanı sürekli artan uçak iniş/
kalkış sayıları nedeni ile çok yoğun durumdadır. Her uçak yer-
de iken kendine yer bulmalıdır ve en yaygın yöntem, yolcula-
rın uçağa erişiminin en kolay olduğu terminal binası önleridir. 
Birçok havaalanında ayrıca, uçakların park edebileceği ve yol-
cuların uçaktan terminale otobüsle taşınabileceği geniş, açık 
alanlar vardır.
Modern uçaklar çok büyük ebatlara sahiptir, tipik bir Boeing 
777-200’ün, 63 metreden uzun, kanat genişliği 60 metreden 
fazladır. Bu, aynı ebatlarda bir uçağın arkasından geçip yanına 
park edebilmesi içi yaklaşın 140m x 70m ebatlarında bir alan 
gerektirmektedir. Bu, her park alanı için, betonun korunması 
amaçlı uygulanması gereken 3000 metreden fazla derz dolgu-
su anlamına gelmektedir.

HIZLI PRİZ ALAN DERZ DOLGUSU
Bakım ve tamir işlerinin başlıca hedefi, yapılacak işin mümkün 
olan en kısa sürede bitirerek, park alanlarını ve taksi yollarını 
tekrar hizmete açarak tasarruf etmektir. Bu tür işler genellikle 
gece yapılır ve zamanlamalar çok kesindir. Bu nedenle, Fos-
roc, bir bakım sürecinde yapılan işin miktarını arttıran ve 1 
saat içerisinde priz alan Thioflex 555 derz mastiğini geliştir-
miştirtir. Bu teknonoji, diğer standart mastikler ile yapılabile-
cek iş kapasitesini dörde katlamaktadır.
Fosroc Thioflex 555, şirketin 50 yıllık denenmiş ve test edilmiş 
polisülfit teknolojisi temel alınarak geliştirilmiştir. BS5212, US 
FED SPEC SS-S-200E ve EN14188-2 sertifikalıdır ve Fosroc tara-
fından ISO 9001 kalite standardında üretilmektedir.

THIOFLEX 555 AVANTAJLARI
Özellik Avantaj

Hızlı priz Servise çok hızlı açılma, para tasarrufu ve bir seferye artan
uygulama metrajı

BS5212, US FED SPEC, EN14188-2 uygunluk Benzer ürünler ile aynı standartlara uygunluk

Havalanlatında bulunan kimyasallara karşı dayanımı Havaalanı ortamında uzun ömür

İspatlanmış polisülfit teknolojisi Çok geniş referans listesi

İki farklı renkte baz ve sertleştirici Homojen karışımın doğru kontrolü

Fosroc derz plakaları ile uyum Tek tedarikçiden temin edilebilen komple sistem garantisi

Düşük zararlı sınıfı Güvenli uygulama
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UYGULAMA 800 mt KÜRLENME 

HAZIRLIK 

KÜRLENME UYGULAMA > 3000 mt 

TEMİZLİK VE TESLİM  

0 6 5 3 2 1 4 
SAAT 

4 SAAT KÜR 
SÜRELİ MASTİK  

THIOFLEX 555 

THIOFLEX 555 4 KAT DAHA VERİMLİ
Aşağıdaki grafik, Thioflex 555’in diğer mastik çözümlerine göre nasıl daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki değer-
ler, 6 saatlik havalanı kapanış süresindeki 15mmx15mm derz ebatları baz alınarak hazırlanmıştır

Fosroc, seçtiği özel hammaddeler ile, Thioflex 555’i, sürekli değişken iklim koşulları al-
tında uzun süre dayanacak şekilde tasarlamıştır. 

Bu yüksek performansın ispatı yandaki resimde görülebilir. Thioflex 555, EN 14188-2 
Soğuk Uygulanan Mastikler standardına göre, 14 gün +70 0C ve %100 bağıl nem altında 
Hidroliz Dayanımı testini başarı ile geçmiştir.

EN 14188-2 STANDARDINA GÖRE SÜREKLİLİK TESTİ

FOSROC HAVALİMANI UYGULAMA TECRÜBESİ

DUBLIN HAVAALANI GECE DURUŞU APRON 
MAKİNA İLE THIOFLEX 555 UYGULAMASI

Londra Heathrow, & Gatwick, Hong Kong, Singapur, Tayland ve Kore gibi dünyanın büyük halaalanı projelerinde Fosroc mastik 
uygulama refereransları 30 yılı aşkın süredir bulunmaktadır.

Fosroc, geniş beton tamir ürünleri, derz plakaları, derz dolguları, grout ürünleri, su izolasyon membranları, beton katkıları ve 
zemin kaplama ürünlerinin yanı sıra lokal teknik ekibi ve spesifikasyon desteği ile havaalanı projeleri için ideal bir çözüm orta-
ğıdır.

Prestijli projelerden bir tanesi 15 milyar dolarlık özel sektör yatırımı ile Londra Heathroe Queens Terminal 2’dir. Terminal2, ilk 
yolcularını 4 Temmuz 2014’te ağırlamış ve 26 havayolu ile 54 farklı noktaya günlük 332 uçuş gerçekleştirmektedir.

Proje, 66,000 mt hareket derzi içeren, 14 park alanı ve 2 taksi yolundan oluşmaktadır. Proje,  ağır şartlar altında çalışacak, yük-
sek kimyasal dayanımlara sahip, elastik ve uzun ömürlü bir derz dolgu çözümü içermektedir. Bunların yanında hızlı uygulama 
ve düşük maliyette ek taleplerdir.

Projede, havacılık endüstrisindeki tüm yakıt tiplerine, yağlara ve hidrolik sıvılara dayanıklı, uzun ömürlü ve yüksek hareket ka-
bilitetine sahip Fosroc derz mastikleri seçilmiştir.
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Fosroc Thioflex 555, hızlı priz alan derz mastiği müm-
kün olan en çabuk priz süreleri için makina ile uygula-
nabilir. 1:1 karışım oranına sahip Part A ve B, uygulama 
ekipmanı üzerinde bulunan statikmikser yardımı ile 
kolayca karışarak, derz kanalı içerisine düzgün ve hızlı 
olarak uygulanabilir. 

Fosroc Thioflex 555’in, 5 lt ambalajlarda, daha yavaş 
priz alan el ile uygulanan versiyonu da bulunmaktadır. 
Part A ve B düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırı-
lıp derz kanalı içerisine uygulanabilir.

Apron ve taksi yolları, sürekli uçak ve yer araçları yükleri altındadır. 
Projeye göre değişiklik göstermek ile birlikte, genelde beton pla-
kalar 6m x 6m ebatlarda olmaktadır ve buda binlerce metre derz 
bulunması anlamına gelmektedir.

Havalanı projeniz için en uygun çözümün önerilebilmesi için lokal 
Fosroc ofisinde bulunan uzman kadro ile irtibata geçmeniz faydalı 
olacaktır.

Fosroc havacılık sektörü ile birlikte uzun yıllardır çok çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Örnek olarak Cidde Ulusarası Havaalanı 
Yakıt Dolum Alanları betonları altına 70.000 m2 alanda  uygulanan, betona mekanik olarak aderans sağlayan Proofex Engage 
su izolasyon membranı verilebilir. 

Havacılık sektörü kriterlerinden biri olan uçak hangar zeminlerinin temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlayan Nitoflor reçine 
esaslı kaplamalar ve Nitoseal derz dolgu mastikleri dünyanın birçok havaalanı hangarlarında bulunabilir. Ayrıca Renderoc ta-
mir harçları ve Dekguard koruyucu kaplama sistemleri, çok katlı otoparkların yapısal korunmasında ideal bir çözümdür.

FOSROC HAVAALANI ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM UYGULAMA ALANI FOSROC ÜRÜNÜ
Elastomerik derz mastiği Apron ve taksi yolları derzleri Thioflex 555, Colpor 200

Derz dolgu plakası Apron ve taksi yolları derzleri Hydrocell XL

Beton tamir harcı Beton döşeme ve derz kenarları Renderoc ürünleri

Toprak altı su Terminal binası temelleri Proofex membranları ve Supercast su

Toprak üstü su Terminal binası çatı ve terasları Proofex TPO membranlar, Polyurea WPE

Otopark su izolasyonu Otoparklar Trafficguard sistemleri

Koruyucu kaplamalar Terminal binası cepheleri ve Dekguard ürünleri

Zemin kaplamaları Uçak hangarları Nitoflor sistemleri

Beton katkıları Bütün hazır ve precast beton Auro, Structuro ve Conplast ürünleri
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Fosroc Su Yalıtımı
Çözümleri



TEMEL ALTI

ÇATI & TERAS

ISLAK MEKAN

DERZLER

BETON

FOSROC’un tüm dünyadaki birçok ünlü yapı için yapısal çözümler sağlamada edindiği ge-
niş tecrübe, kapsamlı bir ürün portfolyosu üzerine kuruludur.  Bu ürünlerin arasında en 
yüksek kalite standartlarına göre üretilen ve bağımsız test sertifikalarıyla desteklenen su 
geçirmezlik membranları, su tutucu bantlar, derz malzemeleri, grout sistemleri, endüstriyel 
zemin kaplamaları, koruyucu kaplamalar, yapısal güçlendirme ürünleri, sıva ve beton katkı 
malzemeleri mevcuttur.

Fosroc olarak her zaman tek bir unsura odaklanmaktansa, her bir proje için en iyi tekno-
lojinin kullanılmasını öneriyoruz. Müşterilerimize danışmanlık yaparak erişmek istedikleri 
hedeflere göre en uygun çözümü bulmak için değerlendirme yapıyoruz. Mühendislik prob-
lemlerine, değer yaratmak için çeşitli yollar bulacak şekilde taraflar arası iletişim temelli çö-
zümler sağlayarak müşteri için en iyi olanı sunmayı istiyoruz.

Temelden çatıya kadar her yerde en güncel teknolojileri sağlayan, birinci sınıf su geçirmezlik 
sistemlerinden oluşan ve yapınız için uzun ömürlü sağlamlık ve kalıcılık sunan eksiksiz bir 
ürün yelpazesine sahibiz

FOSROC SU YALITIMI
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TEMEL ALTI

ÇATI & TERAS

ISLAK MEKAN

DERZLER

BETON

Fosroc,dünya çapında,toprak altı uygulamalarında su geçirimsiz-
lik ve binaların su izolasyonunu sağlama konusunda en kapsamlı 
ürün yelpazelerinden birini sunmaktadır. Söz konusu sistemler 
en yüksek kalite standartlarına göre üretilir ve bağımsız test ser-
tifikalarıyla desteklenir.

Yapısal betonun dış yüzünün erişilmez olduğu yer altı yapılarında 
su geçirmezlik uygulaması beton dökülmeden önce gerçekleş-
tirilmelidir.  Klasik sistemler, serbest yada beton yerine zemine 
yapışan sistemlerdir. Bu izolasyon membranı ile beton arasında 
aderans olmadığı ve herhangi bir kaçak durumunda membran 
ile beton arasına su girebileceği anlamına gelir. BS8102:2009 
standardı bu sorunun bertaraf edilip, riskin azaltılması için tam 
aderans oluşturan, önceden uygulanan bir su geçirmezlik sistemi 
kullanılmasını tavsiye eder. Zemin oturmalarında da benzer bir 
problem ortaya çıkacaktır.

Fosroc, Proofex Engage, taze betona mekanik olarak bağlanarak 
kuvvetli ve su geçirmez bir aderans sağlar. Zemin oturması du-
rumunda bile su geçişini engelleyen benzersiz bir hücre ağına 
sahiptir. Grobeton, astarlama veya koruma gerektirmeden ça-
buk uygulanır ve uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır. 
Aynı zamanda çeşitli gazlara karşı dayanımlı olup, uzun ömür-
lüdür ve zemindeki kimyasallardan etkilenmez.  Kalite BBA ve 
EN13967:2004 ile sağlanır, sistem BS8102:2009 Sınıf 1, 2 ve 3’e 
göre kullanıma uygundur

 ■ Çabuk uygulanır, grobeton veya koruma gerektirmez.
 ■ Zemin oturmalarında dahi su geçirmezliği bozulmaz.
 ■ Su ölçümü gerektirmez.
 ■ Kolay aderans sağlar ve yardımcı malzemelerle uyumludur.
 ■ Kazık başlarında bütünlüğü korur.
 ■ Prekast beton için mükemmel çözümdür.
 ■ Yapıyı zemin kimyasallarından korur.
 ■ Uzun ömürlüdür.

Yapısal olarak bütün bir su yalıtım sistemi seçildiğinde (örn. BS8102:2009 Tip B) Conplast WP hidrofobik katkı çeşitleri sahada 
ilave edilebilir. Bu katkılar gözenekliliği ve geçirgenliği azaltarak su ve korozyona dayanımı artırır. Optimum dozlar proje özel-
liklerine göre önerilir.

Ön uygulamalı membran

PVC membran

Kendinden yapışkanlı membranlar

Likit sürme membranlar

Çimentolu kaplamalar

Bitümlü membranlar

PVC su tutucu profiller

Genleşen su tutucu profiller

Enjeksiyon hortumu sistemi

Drenaj membranları

Su yalıtım katkıları

Kazık temel altları

Temeller

Zemin plakaları ve kuyu temeller

Temeller / rutubetli alanlar

Mevcut ve eski temeller

Temeller

Beton derzleri

Beton derzleri

Beton derzleri

Temeller

Temel ve zemin plakaları

Proofex Engage
Proofex PGP
Proofex 3000 / GP / 12 / 3000MR
Nitoproof serisi
Brushbond / Nitocote CM210
Proofex Torchseal/Nitoproof
Supercast Watafoil / Hydrofoil / Rearguard
Supercast SW10 / 20 / 30 / X
Supercast Predimax
Proofex Sheetdrain
Conplast WP serisi

Sistem tipi Örnek uygulama kullanımı Fosroc ürünü adı

YER ALTINDA SU YALITIMI
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Proofex PGP / Alkorplan, serbest döşenebilir 
bir PVC membran sistemidir ve büyük rulolar 
halinde tedarik edilir. Birleştirme işlemi sıcak 
havayla kaynak yapılarak gerçekleştirilir.  Bö-
lümler membrana kaynak yapılan Supercast 
PVC su tutucular kullanılarak döşenebilir

Nitocote CM210, hem pozitif, hem de negatif 
su basıncına dayanabilme özelliğiyle bodrum 
zeminlerine ve bodrum duvarlarının iç veya 
dış yüzlerine su geçirmezlik sağlanması için 
mükemmel bir çözüm sunar. Bu da ürünü eski 
bodrumlara su geçirmezlik sağlanması için 
ideal bir seçenek kılar. Sistem fırça, rulo, mala 
veya püskürtme ekipmanı ile kolayca uygula-
nır ve tamamlanmış kaplama hem suya, hem 
yangına, hem de karbon dioksite karşı koruma 
sağlar.

Nitoproof likit sürme kaplamalar serisi temel-
lerin korunması için veya nem yalıtımı amaçlı 
olarak kullanılır, uygulanması kolaydır ve farklı 
tipleri mevcuttur.

BS8102:2009 Tip C iç drenajlı hazneli su geçir-
mezlik işlerinde, yapısal beton su girişini en 
aza indirecek şekilde tasarlanır ve sızan yeraltı 
sularını toplamak için uygun, HDPE kabarcıklı 
bir drenaj membranı uygulanır. Ardından yer 
altı suyu uygun tahliye noktalarına yönlendiri-
lir.  Proofex Sheetdrain 80 ve Proofex She-
etdrain 100 drenaj membranları 10lt/s/m’ye 
kadar su tahliye kapasitesi sağlayabilir

Supercast PVC ve Supercast SW genleşen su tutucu pro-
filler suyun beton yapılardaki derzlere girmesini engel-
ler.

Supercast SW20 genleşen profil 1 gün sonrasında uzun 
vadeli ıslak-kuru döngülerde 1 bar su basıncı dayanımına 
erişerek yapının ömrü boyunca kusursuz performansını 
garanti eder.

Supercast Predimax enjeksiyon hortumu sis-
temi, sızıntı yapan derzlerde, sonradan yalıtım 
yapılması içindir.

Zeminler ve duvarlarda bitüm bazlı su geçir-
mezlik için Proofex GP / 3000 kendiliğinden 
yapışan membranlar Proofex Protection 
Board koruma levhaları ile birlikte kullanıla-
rak kolayca uygulanabilir. Proofex 3000MR 
zeminde gaz olan veya toprağın kirlenmiş ol-
duğu durumlarda idealdir. Membrandaki alü-
minyum folyo katmanı direnç ve uzun vadeli 
dayanıklılık sağlar.
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Soğuk çatılar, tıpkı isimlerinde de belirtildiği üzere, güneş ışınlarını yansıtmak ve aynı zamanda kızılötesi ısı enerjisi sö-
nümlemek için sahip oldukları yüksek kapasite sayesinde çok az ısınan çatılardır. Bunlar ısı kaynağı etkisini azaltarak, yaz 
aylarında binaları ve kentsel alanları etkileyen aşırı ısınma problemine etkili bir çözüm getirebilmektedir. Bir TPO/FPA 
sentetik membran sistemi olan beyaz renkli Proofex ORG yansıtma ve sönümleme özellikleri sayesinde çatının yüzey 
sıcaklığını azaltır. Aynı etki Nitoproof 800/UVR Topcoat sıvı uygulamalı eksiz kaplama ile de elde edilebilir.

Trafiğe maruz olan düz/eğimli çatılara eksiz koruma ile kısa sürede kullanıma geri dönme özelliği kazandırmak için püs-
kürtme veya sürme uygulamalı membran sistemleri kullanılarak kolayca su geçirmezlik sağlanabilir.

TPO membranlar trafiğe açık olmayan, büyük ve açık teraslarda su geçirmezlik uygulamaları için yaygın olarak kullanılır. 
Proofex ORG, tamamen düz bir yüzey sağlayan, donatılı bir malzemedir. Tabakaya yapıştırıcı ile uygulanan ve kenarları 
örtüştürülerek sıcak havayla kaynak yapılan Proofex OFB kullanılarak yekpare bir sistem elde edilebilir.

Polyurea WPE yüksek sayıda klima ünitesi/boru/türbin/vb. bulunması sebebiyle bol parapet bulunan düz çatılarda su 
geçirmezlik sağlamak için mükemmel bir çözümdür. Elde edilen eksiz su geçirmezlik içinizi rahat tutar ve hızlı uygulama 
süreleri sayesinde malzeme çabucak yerleştirilir ve çatı en kısa zamanda hizmete geri döndürülür.

TPO membran

Püskürtme membran

Likit sürme membran

Son kat

Çimento bazlı kaplama

Proofex OGP / ORG / OFB
Polyurea WPE / WH200 / WH150
Nitoproof 800 / 800 WB
Nitoproof UVR Topcoat
Brushbond / Nitocote

Açıkta olan ancak trafiğe açık olmayan çatılar

Açıkta olan ve trafiğe açık olan çatılar

Açıkta olan çatılar/balkonlar

Açıkta olan çatılar/balkonlar

Açıkta olan çatılar/balkonlar

Sistem tipi Örnek uygulama kullanımı Fosroc ürünü adı

TERAS VE ÇATILARDA SU YALITIMI
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Güneş ışığını yansıtan “izole” çatılar klimalı binalara uygulan-
dıklarında enerji, para ve karbondioksit tasarrufu sağlarlar, 
hatta klimasız binalara uygulandıklarında bile konforu artı-
rırlar. Küresel serinletme yoluyla binanın klimalı olup olma-
ması fark etmeksizin karbon dioksiti dengelerler. İzole çatılar 
aynı zamanda öğleden sonra geç saatlerde elektrik talebini 
düşürerek elektrik şebekesindeki yükü de azaltır. İzole çatıla-
rın yaygın olarak kullanılması dış mekanda hava sıcaklıklarını 
azaltarak serinletme için ihtiyaç duyulan enerji miktarını dü-
şürür ve gaz çıkışını da yavaşlatarak hava kalitesini artırır ve 
insan sağlığını korur.  Klasik çatıların aksine izole çatılar sıcak 
günlerde bile oda sıcaklıklarında veya yakın sıcaklıklarda ka-
lır, gündüz güneş ışınlarını yansıtırken gece birikmiş olan ısıyı 
yayar. Hem LEED, hem de Green Globes yeşil bina derecelen-
dirme sistemi ileri derecede yansıtıcı çatıları minimum Güneş Işığı Yansıtma Endeksi (SRI) düşük eğimde (≤2:12) 0.78, yüksek 
eğimde ise (>2:12) 0.29 olan çatılar olarak tanımlar. Buna ek olarak her iki sistem de genel derecelendirme programlarının bir 
parçası olarak ileri derecede yansıtıcı çatı sistemlerinin kullanımı için kredi sağlamaktadır. 

Beyaz Nitoproof UVR Topcoat, sertifikalı olarak 1.05 SRI değerine sahiptir, bu değer tavsiye edilen minimumun oldukça üstün-
dedir ve bu ürün yüksek enerji tasarrufu, konfor ve çevreye katkı potansiyeline sahip olup, yenilikçi yapısal çözümler sağlama-
da dünya lideri bir şirketin sunduğu sınıfının en iyisi performansta bir malzemedir.

Bu son kat malzemesi Polyurea WPE hızlı priz alan, püskürtmeli su geçirmezlik membranının veya Nitoproof 800 sıvı uygula-
malı su geçirmezlik membranının üzerine ruloyla uygulanabilir.

Sürme uygulamalı sistemlere bir alternatif de Fosroc’un serbest döşenebilir TPO membranı olan ve güneş ışınlarını yansıtan 
beyaz ProofexORG’dir, bu ürün TPO, sentetik, kaynak uygulamalı, 0.99 SRI değerine sahip tabakalı membrandır.

Fosroc Brushbond TiFlexicote, 1.00 SRI değerinin yanı sıra mükemmel su geçirmezlik özellikleri sağlayan, çimento bazlı, poli-
mer modifiyeli ve fırça ya da ruloyla uygulanan bir kaplamadır.

İZOLE ÇATILAR GEZEGENİMİZİ KORUR
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Günümüzün sürekli değişen dünyasında Yeşil Çatı kullanımıy-
la elde edilen sosyal, çevresel ve ekonomik faydalarla birlikte 
yer üstü yapılarda su geçirmezliğe verilen önem artmıştır.

Gittikçe yaygınlaşan bu trend, klasik düz/eğimli çatılar ve plat-
formlarla birlikte Fosroc’u müşteri ve tasarımcıların ihtiyaç-
larını en iyi şekilde karşılamak için eksiksiz bir püskürtmeli/
sürme uygulamalı membranlar, TPO membranlar ve drenaj 
membranları yelpazesini sunmaya yönlendirmiştir.

Yeşil çatıların popülerliği hızla artmaktadır, bu çatılar yeterin-
ce kullanılmayan işlevsel alanların bina sakinleri tarafından 
ziyaret edilip eğlence amaçlı kullanılabilen bir bahçe veya açık 
alan gibi cazip şekillere sokulabilmesini sağlar.

Fosroc’un kök dayanımlı su geçirmezlik sistemlerine Proofex 
PGP pvc membran, Nitoproof 800 sürme uygulamalı memb-
ran, Polyurea WPE püskürtmeli membran ve Proofex OGP 
TPO/FPA membran da dahildir.

Özellikle kapalı otoparkların üzerindeki platformlar Fosroc’un 
çeşitli su yalıtımı sistemlerinden birçoğu ile su geçirmez hale 
getirilebilir. Her bir proje incelenip şartname yöneticilerimiz 
tarafından bu projeler için en iyi teknik yardım sunulabilir. 

Düz/eğimli çatılara eksiz koruma sağlamak için püskürtmeli 
veya sürme uygulamalı membran kullanılarak su geçirmezlik 
kazandırılabilir. TPO/FPA membranlar yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

YEŞİL ÇATILARDA / PLATFORMLARDA SU YALITIMI

Sistem tipi Örnek uygulama kullanımı          Fosroc ürünü adı

TPO membran

Püskürtmeyle uygulanan membran

Sürme uygulamalı membran

Drenaj membran

Yeşil çatılar

Platformlar / Teraslar

Yeşil çatılar / Balkonlar 

Yeşil çatılar / Platformlar

 

Proofex OGP
Polyurea WPE
Nitoproof 600PF / 800
Proofex Sheetdrain 80 /100
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Proofex PGP

Nitoproof 600PF

Yeşil Çatılar

Serbest döşenebilir PVC membran sistemidir ve düz platform alan-
ları için ideal olacak şekilde büyük rulolar halinde mevcuttur. Birleş-
tirme işlemi sıcak havayla kaynak yapılarak gerçekleştirilir,  geoteks-
til katman biten bölümlere koruma sağlar.

Tek komponentli, poliüretan, sürme uygulamalı su yalıtım mem-
branıdır. Eksiz bir kaplama sağlamak için platform alanlarına ko-
layca uygulanabilir. Bu ileri derecede esnek su geçirmezlik mem-
branıyla parapetler ve giderler etrafında detaylandırma sorunsuzca 
yapılır.

Fosroc, Yeşil Çatılar söz konusu olduğunda her proje türü için 
seçenek sunan, “kök dayanımlı” membranlardan oluşan kapsamlı 
bir ürün serisine sahiptir:

•Proofex PGP / Alkorplan - PVC membran
•Polyurea WPE - Püskürtmeli membran
•Nitoproof 800 - Sürme uygulamalı membran
•Proofex OGP - TPO membran

Bu membranlar, Proofex Sheetdrain 80/100 drenaj membran-
larıyla birlikte kullanıldığında Yeşil Çatı projeniz için eksiksiz bir su 
geçirmezlik çözümü teşkil eder.
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Yapılarda ıslak hacimli alanlar, potansiyel su sızıntılarına ve bunların ardından yapıda ve iç yüzeylerde hasar olmasına açıktır.

Bu kritik alanlara Fosroc tarafından sunulan geniş su yalıtım ürünleri yelpazesi yardımıyla uygulama yapılabilir ve böylece uzun 
vadede kalıcılık ve konfor sağlanır.

Fosroc yüksek kalite standartlarında üretilen ve bağımsız test sertifikalarıyla desteklenen eksiksiz bir ıslak hacim su yalıtım 
ürünleri yelpazesi sunar.

Brushbond çimentolu kaplamaları, Polyurea WPE püskürtmeli membranı, Supercast SW genleşen su tutucuyu, Supercast 
PVC su tutucuları, Nitoproof 600PF sürme uygulamalı membranı ve Nitoseal MS mastikleri de kapsayan bu sistemler kolayca 
ve hızla uygulanabilir.

Brushbond FLXIII banyo ve duşlar gibi ıslak hacimlerin su geçirmez hale getiril-
mesi için ideal olan, yüksek performanslı, elastomerik, çimento bazlı bir kaplama-
dır. Aynı zamanda yeni ve eski yüzeylerde hem yer altında, hem de yer üstünde 
betonu ve doğal taşı koruyabilir. Mükemmel çatlak örtme performansı gösterir ve 
içme suyu uygulamalarında kullanıma uygundur.

 ■ Nemli betona uygulanabilir.
 ■ BS6920:1990 Bölüm 1 sertifikalıdır.
 ■ Mükemmel çatlak örtme performansına sahiptir.
 ■ Fırça, rulo veya mala yoluyla kolaylıkla uygulanır.

Fosroc Nitotile ürünleri birçok farklı seramik, porselen ve karo türünü yapıştır-
mak için uygun olan, polimer modifiyeli, tek komponentli, yüksek performanslı 
su geçirmezlik karosu yapıştırıcılarından meydana gelen bir seridir.  Nitotile UW 
ürünü çeşmeler, yüzme havuzları ve banyo zeminleri gibi ıslak ve tamamen su 
altında kalan yerlerde kalıcı olarak karo sabitleme için yapıştırıcı olarak kullanılır.

ISLAK MEKANLAR
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Günümüzde su endüstrisi temiz su arıtım işletmeleri ve kanalizasyon tesisleri dahil olmak üzere sofistike ve maliyetli ağlar 
yönetilmesini gerektirir, bunlar genelde yerel veya ulusal hükümetin sahip olduğu bir kamu kuruluşu tarafından kamu hizmeti 
olarak sunulur. Bazı ülkelerde su endüstrisi ürünlerin özellikle içme suyuyla temasta kapsamlı onay ve sertifikasyon süreçle-
rinden geçirilmesiyle denetlenir.

Fosroc, temiz ve kirli su yapılarını korumak ve yalıtmak için birçok çözüm geliştirmiştir, bu sistemler geçmişte kendilerini ispat-
lamış olup, yaygın olarak yüksek kaliteleriyle bilinmektedir.

WRAS onaylı Supercast PVC su tutucular Nitoseal MS600 yalıtıcı ile kullanıldıklarında tüm genleşme/inşaat derzleri için ku-
sursuz, su geçirmez bir yalıtım sağlar. İçme suyu depolarının iç kaplaması DWI onaylı, polimer modifiyeli, çimento esaslı bir su 
geçirmezlik kaplaması olan Nitocote CM210 ile gerçekleştirilebilir.

Fosroc ürünü adı

İçme suyu depolarının içi

Genleşme ve inşaat derzleri

Depo çatısında su geçirmezlik sağlama
Genleşme ve inşaat derzleri
Genleşme ve inşaat derzleri

Beton onarımları

İçme suyu kaplaması

PVC su tutucular

HDPE bitüm kendiliğinden yapışan membran
Polietilen derz dolgu paneli
MS Polimer 1K derz dolgusu

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, beton 
onarım harçları

Uygulama kullanımıSistem tipi

SU YAPILARI

Nitocote CM210

Supercast Rearguard ve

Proofex 3000

Hydrocell XL

Nitoseal MS600

Renderoc grubu

Hydrofoil
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Fosroc Proofex Engage
Su Yalıtım Çözümleri
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PROOFEX ENGAGE
SU YALITIMI
ProofexEngage, kendini kanıtlamış bir teknoloji sistemidir ve günümüze kadar milyonlarca metrekarelik yeraltı yapısında başa-
rılı bir şekilde su yalıtımı sağlamıştır. Dünya genelinde birçok projede kullanılmış ve mevcut sistemler içinde, en yüksek perfor-
manslı, en uygun maliyetli yeraltı su yalıtım çözümlerinden biridir.

WWW.FOSROC.COM106



TOPRAK ALTI SU YALITIMI

PROOFEX ENGAGE
ZAMAN VE PARADAN TASARRUF SAĞLAR

Yapısal betonun dış yüzüne erişimin olmayacağı yeraltı yapı-
larında, beton dökümünden önce su yalıtımı uygulanmalıdır. 
Konvansiyonel sistemlerde; su yalıtım malzemeleri ya serbest 
serilir ya da yapısal betona değil, alt yüzeye yapışır ve bu du-
rumda su yalıtımı ve yapısal beton arasında hiçbir sızdırmazlık 
sağlanmaz. Sonuç olarak; ortaya çıkan herhangi bir sızıntı neti-
cesinde su yalıtımı ve yapı arasında su yürümesi meydana gelir. 

BS8102:2009 bu sorunu vurgulamaktadır ve bu riskin azaltıl-
ması için betondan önce uygulanan, dökülecek betona tam 
bağlanan bir su yalıtım sistemi kullanılmasını tavsiye etmekte-
dir. Benzer bir sorun zemin oturması meydana geldiğinde de 
söz konusu olur.

Fosroc, yeni dökülmüş betona mekanik olarak bağlanan, güçlü 
bir su yalıtımı sağlayan ve zemin oturması meydana geldiğinde 
dahi su sızıntısının önüne geçen benzersiz hasır tasarımlı hücre 
yapısı içeren Proofex Engage adlı inovatif bir sistem geliştirmiş-
tir. Grobeton, astarlama ya da korumaya gerek duymaksızın 
hızlı bir şekilde döşenir ve uygulamadan hemen sonra üzerinde 
hareket edilebilir. Aynı zamanda bir gaz bariyeridir, son derece 
dayanıklıdır ve zemindeki kirleticilerden etkilenmez. 

Kalitesi, BBA ve EN13967:2004 standartlarındadır ve sistem 
BS8102:2009, Derece 1. 2. ve 3’e göre kullanıma uygundur.

Proofex Engage… Beton dökümü  
öncesinde uygulanan mükemmel 
bir su yalıtım sistemi

Kendinden yapışan / Bitümlü 
membran su yalıtım sistemleri

PVC su yalıtım sistemi 

• Yapısal beton
• Donatı
• Proofex Engage sistemi

• Yapısal beton
• Donatı 
• Şap veya koruma levhası
• Kendinden yapışan / Bitümlü 
 membran
• Grobeton

• Yapısal beton
• Donatı
• Şap veya koruma levhası 
• Geotekstil keçe
• Serbest döşenmiş PVC 
 membran
• Geotekstil keçe
• Grobeton

 ■  Hızlı döşenir. Grobeton ya da korumaya gerek kalmaz.
 ■ Zemin oturmasında dahi su yalıtımının bütünlüğünü korur.
 ■ Su yürümesine izin vermez.
 ■ Kolay bir şekilde birleştirilebilir ve tüm yardımcı ürünler ile 

uyumludur. 
 ■ Kazık başlarında yalıtım bütünlüğü sağlar.
 ■ Prekast betonlar için mükemmel bir çözümdür.
 ■ Yapıyı topraktaki kirleticilerden korur.
 ■ Uzun ömürlü bir su geçirimsizlik sağlar.
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BS8102:2009

Derece Yapı kullanım örnekleri Performans seviyesi

1 Otoparklar, üretim alanları (Elektrik 
kumanda odaları hariç), atölyeler.

Aşağıdaki su yalıtımı sistemlerinden biri veya bir kombinasyonu tercih edilmelidir:

Kullanım alanına bağlı olarak, bir miktar sızıntı ve nem tolere edilebilir. 
Sızıntıyı gidermek için lokal drenaj gerekebilir.

2 Daha kuru bir ortam gerektiren (1. 
dereceden daha fazla) üretim alanları 
ve atölyeler, depolama alanları.

Hiçbir su nüfuzu kabul edilmez.
Nemli bölgeler tolere edilebilir, havalandırma gerekebilir.

3 Ofisler, restoranlar vb. havalandırılması 
gereken konutlar ve ticari alanlar, 
eğlence merkezleri.

Hiçbir su nüfuzu kabul edilmez.
Kullanım amacına uygun havalandırma, nem giderme veya 
iklimlendirme gereklidir.

Proofex Engage, 1. 2. ve 3. derecelerdeki bodrumlarda, betona tam bağlanan Tip A bariyer koruması için mükemmel bir tercihtir. 
Proofex Engage, aynı tedarikçi tarafından sağlanan, en iyi sistem performansı sunan Conplast WP su geçirimsizlik beton katkıları 
(Tip B- Entegre yapısal koruma) ve Fosroc Proofex Cavitydrain dahili drenaj sistemleri (Tip C-Drenajlı koruma) ile de tam uyumludur.

Tip A
Bariyer koruması

Yapıdan ayrı yapılmış bir bariyer 
sisteminden, yapıya su girişine 
karşı koruma.

Tip B
Entegre yapısal koruma

Su girişine karşı yapı tarafından 
sağlanan koruma (Betonda su 
geçirimsizlik katkıları ile).

Tip C 
Drenajlı koruma

Kullanım alanlarına su girişine karşı, 
uygun bir dahili drenaj sistemi ile 
sağlanan koruma.

Yeraltı yapılarının su yalıtımına yönelik, yakın 
zamanda revize edilen BS8102:2009 standardı bir 
yeraltı yapısına, çevreleyen zeminden su girişiyle 
mücadele ve bunun önlenmesi konusunda tavsiye-
ler vermekte ve rehberlik sağlamaktadır. Tasarımcı-
ların, doğru su yalıtım sisteminin seçilebilmesi için 
bir süreç şemasını takip etmeleri önerilir. Tavsiyele-
rin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir;

Riskin azaltılması için, aynı üretici tarafından     
üretilen, birbiriyle uyumlu sistemlerin bir kombi-
nasyonu belirlenmelidir.
Kazıklı temeller üstüne oturan bir yapı için bir su 
yalıtımı bariyerine gerek duyuluyorsa, yapısal 
süreklilikten ödün verilmemesi için detaylandır-
maya özellikle dikkat edilmelidir.
Yeraltı sularıyla, toprak gazlarıyla ve kirleticilerle 
yapılan mücadeleye ilişkin stratejiler, planlama ve 
tasarım süreçlerinin en erken aşamalarından 
itibaren değerlendirmeye alınmalıdır.
Hem su hem de gaz geçirmeyen ürünler en uygun 
maliyetli olanlarıdır.
Su geçirimsizlik katkılarının kullanıldığı yerlerde; 
bu katkılar, aynı üretici tarafından tedarik edilen 
diğer su yalıtım ürünleri ile birlikte kullanılmalıdır. 
Ör: su tutucu bantlar, membranlar, mastikler vb.
Betona tam bağlanan sistemler, olası kusurların 
tespit edilmesini ve daha kolay düzeltilmesini 
sağlar.
Her proje yapısı kendi özel derecesine göre tasar-
lanmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•

FOSROC SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 
• Proofex Engage: Beton dökümü öncesinde uygulanan, suyun betonla 
 yalıtım yüzeyi arasından yürümesini önleyen su yalıtım sistemi
• Proofex "L" Section (L-kesit), Proofex Detail Strip (Detay şeridi), Polyurea WCS 
 (Poliürea mastik) ve yardımcı ürünler
• Proofex WG / Supercast EPT - Kazık başları için su geçirimsiz grout harçları
• Supercast SW – Yapısal derzler için hidrofilik yapıda, suyla genleşen su tutucu şeritler
• Supercast Rearguard / Hydrofoil - Yapısal derzler için PVC su tutucu bantlar
• Supercast Twinstop - Yapısal derzler için kompozit PVC ve hidrofilik yapıda su tutucu şeritler
• Nitoseal MS300 - Yapısal derzler için tek bileşenli elastik mastik
• Hydrocell XL - Yapısal derzler için çürüme yapmayan, emici olmayan dolgu levhası
• Conplast ve Structuro - Beton katkıları
• Auramol - Kalıp ayırıcılar

 

UYGULAMA ALANLARI
• Tek yüz kalıplı perdeler
• Çift yüz kalıplı perdeler
• Kazık başları
• Asansör çukurları
• Boru giriş noktaları
• Genleşme derzleri ve yapısal derzler

 

 
 
 
 

FOSROC YERALTI 
SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ
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FOSROC YERALTI SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

FOSROC SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 
• Proofex Engage: Beton dökümü öncesinde uygulanan, suyun betonla 
 yalıtım yüzeyi arasından yürümesini önleyen su yalıtım sistemi
• Proofex "L" Section (L-kesit), Proofex Detail Strip (Detay şeridi), Polyurea WCS 
 (Poliürea mastik) ve yardımcı ürünler
• Proofex WG / Supercast EPT - Kazık başları için su geçirimsiz grout harçları
• Supercast SW – Yapısal derzler için hidrofilik yapıda, suyla genleşen su tutucu şeritler
• Supercast Rearguard / Hydrofoil - Yapısal derzler için PVC su tutucu bantlar
• Supercast Twinstop - Yapısal derzler için kompozit PVC ve hidrofilik yapıda su tutucu şeritler
• Nitoseal MS300 - Yapısal derzler için tek bileşenli elastik mastik
• Hydrocell XL - Yapısal derzler için çürüme yapmayan, emici olmayan dolgu levhası
• Conplast ve Structuro - Beton katkıları
• Auramol - Kalıp ayırıcılar

 

UYGULAMA ALANLARI
• Tek yüz kalıplı perdeler
• Çift yüz kalıplı perdeler
• Kazık başları
• Asansör çukurları
• Boru giriş noktaları
• Genleşme derzleri ve yapısal derzler

 

 
 
 
 

FOSROC YERALTI 
SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

UYGULAMA ALANLARI

FOSROC SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 

 ■ Tek yüz kalıplı perdeler

 ■ Çift yüz kalıplı perdeler

 ■ Kazık başları

 ■ Asansör çukurları

 ■ Boru giriş noktaları

 ■ Genleşme derzleri ve yapısal derzler

 ■  Proofex Engage: Beton dökümü öncesinde uygulanan, suyun betonla yalıtım yüzeyi arasından yürümesini 
önleyen su yalıtım sistemi

 ■  Proofex “L” Section (L-kesit), Proofex Detail Strip (Detay Şeridi), Polyurea WCS (Poliürea mastik) ve yardımcı 
ürünler

 ■  Proofex WG / Supercast EPT - Kazık başları için su geçirimsiz grout harçları

 ■  Supercast SW – Yapısal derzler için hidrofilik yapıda, suyla genleşen su tutucu şeritler

 ■  Supercast Rearguard / Hydrofoil - Yapısal derzler için PVC su tutucu bantlar

 ■  Supercast Twinstop - Yapısal derzler için kompozit PVC ve hidrofilik yapıda su tutucu şeritler

 ■  Nitoseal MS300 - Yapısal derzler için tek bileşenli elastik mastik

 ■  Hydrocell XL - Yapısal derzler için çürüme yapmayan, emici olmayan dolgu levhası

 ■  Conplast ve Structuro - Beton katkıları

 ■  Auramol - Kalıp ayırıcılar
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PROOFEX ENGAGE AVANTAJLARI

SU YÜRÜMESİNE İZİN VERMEZ

GÜÇLÜ MEKANİK BAĞLANMA

YAPISAL BETONA KALICI 
OLARAK BAĞLANIR

Proofex Engage’nin, döşenme sırasında zarar görmesi halinde, 
sistemindeki akıllı hasır tasarımlı hücre yapısı, beton ile arasından 
su yürümesini önleyecektir.

Proofex Engage, ASTM D5385 standardına göre test edilmiştir ve 
69m hidrostatik su basıncında hiçbir yanal su sızıntısı gösterme-
miştir.

Bu yüksek performans sayesinde, serbest serilen membran 
sistemlerinin aksine, hiçbir pahalı PVC su tutucuya ve bölgesel 
enjeksiyon yapılmasına gerek duyulmaz.

Proofex Engage sisteminin benzersiz hasır tasarımlı hücre yapısı, 
yeni dökülmüş betona kalıcı ve tam tutunan bir mekanik bağlanma 
gerçekleştirir.

Bu bağlanma herhangi bir kimyasal reaksiyona gereksinim 
duymaz ve her beton dökümünde kendiliğinden gerçekleşir. 

Uzun ömürlü hasır tasarımlı hücre yapısı ile proje koşullarına 
kusursuz uyum sağlayan, sağlam ve kendini kanıtlamış bir sistem-
dir.

Zemin oturması meydana geldiğinde, kendinden yapışan / bitümlü 
membranlar ve PVC membranlar ile yapılan yalıtımlar başarısız 
olur.

Bu durum membranın gerilip yırtılmasına ve bunun sonucunda 
sızıntılara neden olabilir.

Proofex Engage, yapısal betona tam bağlanarak, zemin oturması 
meydana geldiğinde dahi, tam bir su yalıtımı bütünlüğü sağlar.

PROOFEX ENGAGE AVANTAJLARI

SU YÜRÜMESİNE İZİN VERMEZ

GÜÇLÜ MEKANİK BAĞLANMA

YAPISAL BETONA KALICI 
OLARAK BAĞLANIR

Proofex Engage’nin, döşenme sırasında zarar görmesi halinde, 
sistemindeki akıllı hasır tasarımlı hücre yapısı, beton ile arasından 
su yürümesini önleyecektir.

Proofex Engage, ASTM D5385 standardına göre test edilmiştir ve 
69m hidrostatik su basıncında hiçbir yanal su sızıntısı gösterme-
miştir.

Bu yüksek performans sayesinde, serbest serilen membran 
sistemlerinin aksine, hiçbir pahalı PVC su tutucuya ve bölgesel 
enjeksiyon yapılmasına gerek duyulmaz.

Proofex Engage sisteminin benzersiz hasır tasarımlı hücre yapısı, 
yeni dökülmüş betona kalıcı ve tam tutunan bir mekanik bağlanma 
gerçekleştirir.

Bu bağlanma herhangi bir kimyasal reaksiyona gereksinim 
duymaz ve her beton dökümünde kendiliğinden gerçekleşir. 

Uzun ömürlü hasır tasarımlı hücre yapısı ile proje koşullarına 
kusursuz uyum sağlayan, sağlam ve kendini kanıtlamış bir sistem-
dir.

Zemin oturması meydana geldiğinde, kendinden yapışan / bitümlü 
membranlar ve PVC membranlar ile yapılan yalıtımlar başarısız 
olur.

Bu durum membranın gerilip yırtılmasına ve bunun sonucunda 
sızıntılara neden olabilir.

Proofex Engage, yapısal betona tam bağlanarak, zemin oturması 
meydana geldiğinde dahi, tam bir su yalıtımı bütünlüğü sağlar.

PROOFEX ENGAGE AVANTAJLARI

SU YÜRÜMESİNE İZİN VERMEZ

YAPISAL BETONA KALICI 
OLARAK BAĞLANIR

GÜÇLÜ MEKANİK BAĞLANMA

ProofexEngage’in, döşenme sırasında zarar görmesi 
halinde, sistemindeki akıllı hasır tasarımlı hücre ya-
pısı, beton ile arasından su yürümesini önleyecektir.

Proofex Engage, ASTM D5385 standardına göre test 
edilmiştir ve 69m hidrostatik su basıncında hiçbir ya-
nal su sızıntısı göstermemiştir.

Bu yüksek performans sayesinde, serbest serilen 
membran sistemlerinin aksine, hiçbir pahalı PVC su 
tutucuya ve bölgesel enjeksiyon yapılmasına gerek 
duyulmaz.

Zemin oturması meydana geldiğinde, kendinden ya-
pışan / bitümlü membranlar ve PVC membranlar ile 
yapılan yalıtımlar başarısız olur.

Bu durum membranın gerilip yırtılmasına ve bunun 
sonucunda sızıntılara neden olabilir.

Proofex Engage, yapısal betona tam bağlanarak, ze-
min oturması meydana geldiğinde dahi, tam bir su 
yalıtımı bütünlüğü sağlar.

Proofex Engage sisteminin benzersiz hasır tasarımlı 
hücre yapısı, yeni dökülmüş betona kalıcı ve tam tu-
tunan bir mekanik bağlanma gerçekleştirir.

Bu bağlanma herhangi bir kimyasal reaksiyonla ger-
çekleşmez ve her beton dökümünde kendiliğinden 
gerçekleşir. 

Uzun ömürlü hasır tasarımlı hücre yapısı ile proje ko-
şullarına kusursuz uyum sağlayan, sağlam ve kendini 
kanıtlamış bir sistemdir
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GROBETONSUZ UYGULAMA 

KORUMASIZ YALITIM UYGULAMASI

Grobeton uygulaması her ne kadar 
tercih edilse de Proofex Engage iyi 
sıkıştırılmış granüler bir dolgu alt 
katmanı üstüne doğrudan döşene-
bilir. Granüler malzemenin üstüne 
nemli kum sermek faydalıdır.

Grobeton gereksiniminin ortadan 
kaldırılması, daha az beton ve daha 
az iş süresi anlamına gelir. Aynı 
zamanda grobeton dökümü işleri 
azalır, bu da zaman ve paradan 
tasarruf sağlarken daha çevre dostu 
bir davranış olur.

Proofex Engage, dünya genelindeki 
projelerde milyonlarca metrekare 
uygulanmış, sağlam ve uzun ömürlü 
bir sistemdir.

Donatı demirleri, yapısal beton 
dökümü için hazır olan Proofex 
Engage’nin üzerinde doğrudan 
bağlanabilir. 

Şap uygulamasına gerek duyulmadı-
ğı için zaman ve paradan tasarruf 
sağlanır.

MAL SAHİPLERİNE / TASARIMCILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR
Mal sahipleri ve tasarımcılar, yapısal bütünlük, uygun maliyet ve 
durabilite konularına giderek daha fazla önem vermektedir. 
Fosroc bu bilinçle hareket etmektedir ve kendini kanıtlamış bir 
geçmişe, mükemmel bir toplam maliyet avantajına ve bağımsız 
bir sertifikasyona sahip olan Proofex Engage, bu taleplerin 
karşılanması amacıyla yeraltı yapıları için eşsiz bir sistem 
çözümü sunmaktadır. Fosroc, mal sahiplerine, müşterilere ve 
tasarımcılara, kapsamlı bir uluslararası ağ üzerinden sunulmak-
ta olan mükemmel müşteri hizmetleri/teknik servis olanağı ile 
desteklenmiş yüksek performanslı bir sistem sunmaktadır.

YÜKLENİCİLERE / UYGULAYICILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR
Proofex Engage tipik saha koşulları için tasarlanmıştır. Uzun 
ömürlü ve sağlam yapısıyla Proofex Engage, sistemle uyumlu, 
kullanımı kolay yardımcı ürünleriyle birlikte hızlı bir şekilde 
uygulanabilir. Sistem, kendini kanıtlamış bir performans geçmi-
şine sahiptir ve Fosroc belirli projeler için yerel uzmanları aracılı-
ğıyla sahada eğitim desteği vermektedir. Ayrıntılı bilgi için yerel 
Fosroc ofisiyle bağlantıya geçiniz.

GROBETONSUZ UYGULAMA

KORUMASIZ YALITIM UYGULAMASI

MAL SAHİPLERİNE / TASARIMCILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR

YÜKLENİCİLERE / UYGULAYICILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR

Grobeton uygulaması her ne kadar tercih edilse de 
Proofex Engage iyi sıkıştırılmış granüler bir dolgu 
alt katmanı üstüne doğrudan döşenebilir. Granüler 
malzemenin üstüne nemli kum sermek faydalıdır.

Grobeton gereksiniminin ortadan kaldırılması, daha 
az beton ve daha az iş süresi anlamına gelir. Aynı za-
manda grobeton dökümü işleri azalır, bu da zaman 
ve paradan tasarruf sağlarken daha çevre dostu bir 
davranış olur.

Proofex Engage, dünya genelindeki projelerde mil-
yonlarca metrekare uygulanmış, sağlam ve uzun 
ömürlü bir sistemdir.

Donatı demirleri, yapısal beton dökümü için hazır 
olan Proofex Engage’nin üzerinde doğrudan bağla-
nabilir. 

Şap uygulamasına gerek duyulmadığı için zaman ve 
paradan tasarruf sağlanır.

Mal sahipleri ve tasarımcılar, yapısal bütünlük, uygun 
maliyet ve durabilite konularına giderek daha fazla 
önem vermektedir. Fosroc bu bilinçle hareket et-
mektedir ve kendini kanıtlamış bir geçmişe, mükem-
mel bir toplam maliyet avantajına ve bağımsız bir 
sertifikasyona sahip olan Proofex Engage, bu talep-
lerin karşılanması amacıyla yeraltı yapıları için eşsiz 
bir sistem çözümü sunmaktadır. Fosroc, mal sahiple-
rine, müşterilere ve tasarımcılara, kapsamlı bir ulus-
lararası ağ üzerinden sunulmakta olan mükemmel 
müşteri hizmetleri/teknik servis olanağı ile destek-
lenmiş yüksek performanslı bir sistem sunmaktadır.

Proofex Engage tipik saha koşulları için tasarlanmış-
tır. Uzun ömürlü ve sağlam yapısıyla Proofex Engage, 
sistemle uyumlu, kullanımı kolay yardımcı ürünleriy-
le birlikte hızlı bir şekilde uygulanabilir. Sistem, ken-
dini kanıtlamış bir performans geçmişine sahiptir ve 
Fosroc belirli projeler için yerel uzmanları aracılığıyla 
sahada eğitim desteği vermektedir. Ayrıntılı bilgi için 
yerel Fosroc ofisiyle bağlantıya geçiniz.

GROBETONSUZ UYGULAMA 

KORUMASIZ YALITIM UYGULAMASI

Grobeton uygulaması her ne kadar 
tercih edilse de Proofex Engage iyi 
sıkıştırılmış granüler bir dolgu alt 
katmanı üstüne doğrudan döşene-
bilir. Granüler malzemenin üstüne 
nemli kum sermek faydalıdır.

Grobeton gereksiniminin ortadan 
kaldırılması, daha az beton ve daha 
az iş süresi anlamına gelir. Aynı 
zamanda grobeton dökümü işleri 
azalır, bu da zaman ve paradan 
tasarruf sağlarken daha çevre dostu 
bir davranış olur.

Proofex Engage, dünya genelindeki 
projelerde milyonlarca metrekare 
uygulanmış, sağlam ve uzun ömürlü 
bir sistemdir.

Donatı demirleri, yapısal beton 
dökümü için hazır olan Proofex 
Engage’nin üzerinde doğrudan 
bağlanabilir. 

Şap uygulamasına gerek duyulmadı-
ğı için zaman ve paradan tasarruf 
sağlanır.

MAL SAHİPLERİNE / TASARIMCILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR
Mal sahipleri ve tasarımcılar, yapısal bütünlük, uygun maliyet ve 
durabilite konularına giderek daha fazla önem vermektedir. 
Fosroc bu bilinçle hareket etmektedir ve kendini kanıtlamış bir 
geçmişe, mükemmel bir toplam maliyet avantajına ve bağımsız 
bir sertifikasyona sahip olan Proofex Engage, bu taleplerin 
karşılanması amacıyla yeraltı yapıları için eşsiz bir sistem 
çözümü sunmaktadır. Fosroc, mal sahiplerine, müşterilere ve 
tasarımcılara, kapsamlı bir uluslararası ağ üzerinden sunulmak-
ta olan mükemmel müşteri hizmetleri/teknik servis olanağı ile 
desteklenmiş yüksek performanslı bir sistem sunmaktadır.

YÜKLENİCİLERE / UYGULAYICILARA 
SAĞLANAN FAYDALAR
Proofex Engage tipik saha koşulları için tasarlanmıştır. Uzun 
ömürlü ve sağlam yapısıyla Proofex Engage, sistemle uyumlu, 
kullanımı kolay yardımcı ürünleriyle birlikte hızlı bir şekilde 
uygulanabilir. Sistem, kendini kanıtlamış bir performans geçmi-
şine sahiptir ve Fosroc belirli projeler için yerel uzmanları aracılı-
ğıyla sahada eğitim desteği vermektedir. Ayrıntılı bilgi için yerel 
Fosroc ofisiyle bağlantıya geçiniz.
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TİPİK DETAYLAR

Proofex “L” Section (L-kesit) rulolarıyla zemin/duvar geçişleri ko-
laylıkla yapılabilir. Proofex “L” Section yapışkan katmanının koru-
yucu filmi çıkartıldığında, Proofex Engage rulolarının yapışacağı 
bütil şerit ortaya çıkar.

Sızdırmazlık bir Polyurea WCS mastik uygulaması ile tamamlanır.

Kazık başı su yalıtımı bütünlüğü, derin temelli yapılarda kritik 
öneme sahiptir ve hiçbir sızıntının meydana gelmemesini sağla-
mak için gerekli özen gösterilmelidir.

Fosroc çözümleri, Proofex Engage sistemi ile uyum ve süreklilik 
sunan Proofex WG / Supercast EPT su geçirimsiz epoksi grout 
harcı ile uzun yıllardır başarısını kanıtlamıştır.

Kendinden yerleşen bu grout, Proofex Engage’nin hasır tasarımlı 
hücre yapısı ile sağlam bir bağ oluşturur. Sızdırmazlık bir Polyu-
rea WCS mastik uygulaması ile tamamlanır.

Proofex Engage rulolarının üst üste bindirmeleri oldukça basittir. 
Her rulonun uzunluğu boyunca koruyucu film ve bütil şeritten olu-
şan bir kenar bandı bulunmaktadır.

Koruyucu film çıkartılır ve rulolar birbirinin üzerine gelecek şekilde 
bütil yapışkanın üstüne serilir.

Proofex Engage, rulo sonlarında Proofex Detail Strip (Detay Şe-
ridi) kullanılarak uç uca birbirine eklenir ve daha sonra Polyurea 
WCS mastik uygulanarak yalıtılır.
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CAD 
ÇİZİMLERİ
Proofex Engage sistemi için; 
yeraltı su yalıtımı projelerinde 
karşılaşılan teknik detayları da 
içeren, standart CAD çizimleri 
mevcuttur.

Projenize özel CAD çizimlerine 
ihtiyaç duyarsanız, lütfen yerel 
Fosroc ofisi ile bağlantıya 
geçiniz, yerel şartname yöneti-
cilerimizden biri sizinle irtibata 
geçecektir.

ŞARTNAME 
MADDELERİ
Su tutucu bantlar, kazık başı 
grout uygulaması ve yardımcı 
malzemeler dahil olmak üzere, 
Proofex Engage sistemi kullanı-
larak yapılacak olan su yalıtımı 
için tüm şartname maddeleri 
mevcuttur.

Şartname formatları: CSI ve 
NBS.

Lütfen daha ayrıntılı bilgi için 
yerel Fosroc ofisi ile bağlantıya 
geçiniz.

VAKA İNCELEMELERİ 
VE REFERANSLAR
Proofex Engage, uygulamaya 
başlandığı 1999 yılından bu 
yana, dünya genelinde birçok 
yapının su yalıtımını başarılı bir 
şekilde sağlamaktadır.

Vaka incelemeleri, proje 
referansları ile birlikte mevcut-
tur,  lütfen daha ayrıntılı bilgi 
için yerel Fosroc ofisiyle bağlan-
tıya geçiniz.

CAD ÇİZİMLERİ ŞARTNAME MADDELERİ

ŞARTNAME MADDELERİ

Proofex Engage sistemi için; yeraltı su yalıtımı 
projelerinde karşılaşılan teknik detayları da 
içeren, standart CAD çizimleri mevcuttur.

Projenize özel CAD çizimlerine ihtiyaç 
duyarsanız, lütfen yerel Fosroc ofisi 
ile bağlantıya geçiniz, yerel şartname 
yöneticilerimizden biri sizinle irtibata 
geçecektir.

Su tutucu bantlar, kazık başı grout uygulaması 
ve yardımcı malzemeler dahil olmak üzere, 
Proofex Engage sistemi kullanılarak yapılacak 
olan su yalıtımı için tüm şartname maddeleri 
mevcuttur.

Şartname formatları: CSI ve NBS.

Lütfen daha ayrıntılı bilgi için yerel Fosroc 
ofisi ile bağlantıya geçiniz.

Proofex Engage, uygulamaya başlandığı 1999 yılından bu yana, dünya 
genelinde birçok yapının su yalıtımını başarılı bir şekilde sağlamaktadır.

Vaka incelemeleri, proje referansları ile birlikte mevcuttur,  lütfen daha 
ayrıntılı bilgi için yerel Fosroc ofisiyle bağlantıya geçiniz.
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PROOFEX DRENAJ LEVHALARI
Harici drenaj 

Dahili drenaj

Su yalıtım sistemi üzerinde oluşabilecek olası 
hidrostatik basıncı ve sistemdeki hatalardan 
kaynaklanan su sızma riskini azaltmak için bir 
yüzey altı drenajına ihtiyaç duyulur. Böyle bir 
durumda, harici olarak yerleştirilen Proofex 
Sheetdrain 80 ve 100 (HDPE geosentetik drenaj 
levhaları), 3,5 l/sn/m seviyesine kadar su akış 
kapasitesi sağlayabilmektedir ve 20m'ye kadar 
olan toprak derinlikleri için uygundur.

• Uygun maliyetli - istinat duvarlarının arkasında  
 50 cm’ye ulaşan agregalı drenaj katmanlarına  
 gerek kalmaz.
• Şantiyede kolay uygulanır.
• Çevre üzerinde daha az olumsuz etki – kazısı  
 yapılmış toprağın saha dışına taşınması ve   
 daha sonra bunun yerine agregalı drenaj   
 yapılması maliyetini ortadan kaldırır.
• İkincil bir su yalıtımı niteliğindedir.
• Uygulanmış su yalıtımına koruma sağlar.
• Hem drenaj hem de koruma için tek bir   
 çözüm.

BS8102:2009 Tip C, drenajlı boşluk yalıtımında; yapısal beton, 
su penetrasyonunu azaltacak şekilde tasarlanır. Yeraltı suyu 
sızıntılarını toplamak için uygun bir HDPE drenaj levhası, 
yapışkanlı askı çivisi ile döşenir. Yeraltı suyu daha sonra uygun 
tahliye noktalarına yönlendirilir.

Proofex Cavitydrain 80 ve 200 drenaj levhaları 10 l/sn/m 
seviyesine kadar su akış kapasitesi sağlayabilmektedir. 

FOSROC ÜRÜN SİSTEMLERİ

SUPERCAST SU TUTUCU BANTLAR

Supercast Rearguard 
Twinstop
İlave bir koruma sağlayan 
kompozit PVC/genleşen 
su tutucu bant.

Supercast SW 10 / 20 / 30 
Sınıfında lider ıslak/kuru döngüsü
sağlayan, uzun ömürlü, “baz polimer”
tipi, genleşen su tutucu şeritler.

Kabul edilen standartlara uygun, tam su yalıtımı sağlanmış başarılı bir yeraltı yapısı, sistemin tamamının bütünsel tasarımı ile gerçekleştirile-
bilir. Uygun olmayan yüzeyler, yanlış uygulama ve hatalı ürün seçimleri, onarımı yüksek maliyetli hasarlara yol açabilir. Fosroc'un benimsedi-
ği sistem bazlı yaklaşım, yapısal dayanıklılığın oluşturulması ve sürdürülmesi ve yeraltı yapılarının suya, gazlara ve diğer kirleticilere karşı 
dahili olarak korunmasının sağlanması açısından temel gerekliliktir.

Fosroc'un kapsamlı yeraltı su yalıtım ürünleri; inovatif, yüksek kaliteli ve bodrum sızıntısı riskini azaltmak için birbiriyle uyumlu sistemler 
olarak geliştirilmiştir. BS8102:2009 standardının içeriğine hakim olan uzman şartname yöneticileri, teknik destek ve projenize özgü çeşitli 
sistem seçenekleri hakkında rehberlik sağlayacaktır.

Belirli bir büyüklükteki her istinat duvarında, bodrum tabliyelerinde, gömülü 
çatı betonlarında, tünel ya da rezervuar yapılarında derz bulunması gerekir. 
Bunlar, yapısal derzler veya genleşme derzlerinden oluşabilir ve su veya 
ıslak zeminle doğrudan temas eden her tür derz, membranla kaplanmış 
olsa dahi su tutucu bantların sağladığı korumaya ihtiyaç duyar.

Su tutucu bantlar, PCV profiller ya da genleşen şeritler olarak mevcuttur. 
Derzlerden yapının içine su girişini önlemek için her iki tip de kullanılabilir.
Fosroc Supercast SW serisi genleşen su tutucu şeritler, sınıfında lider 
ıslak/kuru döngüsü, hidrostatik basınç-süre performansı sağlayan ve uzun 
süreli su geçirmezlik bütünlüğü sunan "baz polimer" tipi şeritlerdir.

Fosroc, kritik uygulamalar ve ilave koruma için kompozit bir PVC/genleşen 
su tutucu şerit olan ve her iki sistemi de kullanan Supercast Twinstop'u 
geliştirmiştir. Bu ürün, Proofex su yalıtım sistemlerinde yer alan ürünlerle 
tam uyum içindedir.
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PROOFEX DRENAJ LEVHALARI
Harici drenaj 

Dahili drenaj

Su yalıtım sistemi üzerinde oluşabilecek olası 
hidrostatik basıncı ve sistemdeki hatalardan 
kaynaklanan su sızma riskini azaltmak için bir 
yüzey altı drenajına ihtiyaç duyulur. Böyle bir 
durumda, harici olarak yerleştirilen Proofex 
Sheetdrain 80 ve 100 (HDPE geosentetik drenaj 
levhaları), 3,5 l/sn/m seviyesine kadar su akış 
kapasitesi sağlayabilmektedir ve 20m'ye kadar 
olan toprak derinlikleri için uygundur.

• Uygun maliyetli - istinat duvarlarının arkasında  
 50 cm’ye ulaşan agregalı drenaj katmanlarına  
 gerek kalmaz.
• Şantiyede kolay uygulanır.
• Çevre üzerinde daha az olumsuz etki – kazısı  
 yapılmış toprağın saha dışına taşınması ve   
 daha sonra bunun yerine agregalı drenaj   
 yapılması maliyetini ortadan kaldırır.
• İkincil bir su yalıtımı niteliğindedir.
• Uygulanmış su yalıtımına koruma sağlar.
• Hem drenaj hem de koruma için tek bir   
 çözüm.

BS8102:2009 Tip C, drenajlı boşluk yalıtımında; yapısal beton, 
su penetrasyonunu azaltacak şekilde tasarlanır. Yeraltı suyu 
sızıntılarını toplamak için uygun bir HDPE drenaj levhası, 
yapışkanlı askı çivisi ile döşenir. Yeraltı suyu daha sonra uygun 
tahliye noktalarına yönlendirilir.

Proofex Cavitydrain 80 ve 200 drenaj levhaları 10 l/sn/m 
seviyesine kadar su akış kapasitesi sağlayabilmektedir. 

PROOFEX DRENAJ LEVHALARI
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FOSROC BİNANIZIN DEĞERİNİ KORUR

FOSROC 
POLYUREA 
UZMANLIĞI

Fosroc, geniş ürün portföyü ile, temelden çatı-
ya, dünya çapında birçok özel binaya yapı kim-
yasalları çözümleri sunma tecrübesine sahiptir. 
Bunlar en yüksek kalite standartları ile üretilen 
ve bağımsız test sertifikalarına sahip, su izo-
lasyon çözümleri, su tutucular, derz dolguları, 
tamir harçları, zemin kaplamaları, koruyucu 
kaplamalar, yapısal güçlendirme, grout ürünleri 
ve beton katkıları ürün gruplarını içermektedir. 
Tüm ürün portföyümüze web sitesinden ulaşa-
bilirsiniz.

Su yalıtım membranları konutlar, ofisler, oteller, 
stadyum, alış veriş merkezleri ve havaalanları gibi 
birçok bina tipinde kullanılır. Su ve zaralı sistem-
lere karşı binayı koruduklarından, uzun vadede 
kritik öneme sahiptirler. Yalıtım membranları, sıvı 
şekilde veya şilte halinde biçok değişik formda 
olabilirler. Fosroc ürün yelpazesi içerisinde, her 
formda ve her problem çözüm olabilecek sistem-
ler mevcuttur.

Fosroc’un sprey uygulamalı Polyurea su yalıtımın-
daki yılların deneyimin sonucu olarak, uygulama-
lara en iyi çözümü

önerebilmek için bir dizi ürün geliştirilmiştir.

12 yıl önce ilk defa tanıttığımız teknolojimiz ile, 
Londra Metrosu Northern Line uzantısından, Ma-
kao’daki Galaxy Resort’a Poliüre sistemlerimizi 
kullanarak dünyadaki birçok binayı başarıyla su 
geçirmez hale getirdik.

 Temeller

 Yer altı otoparkları

 Islak mekanlar

 Balkonlar

 Çatılar

 Cephe mastikleri

 Teraslar

 Yeşil çatılar
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Su izolasyonu, zemin kaplamaları ve 
koruyucu kaplamalar proje uygulama-
larında, kalite ve maliyet arasındaki 
dengeyi kurmak sistem seçiminin önemli 
unsurlarından biridir.

Maliyeti düşürmeye yardımcı olan fak-
törlerden biri, proje terminlerine direkt 
etki eden, uygulama sürelerini düşür-
mektir. Fosroc Polyurea sistemleri, 
hızlı servise açılan, uzun ömürlü, uygun 
maliyetli, yüksek kaliteli sprey uygula-
malı sistemlerden oluşmaktadır.

Yenilikçi Teknoloji

Sprey uygulamalı, çift komponentli, 
%100 katı madde içeriğine sahip poliü-
re sistemleri. Bu sistemler, en iyi fiziksel 
performanslara ulaşacak, hızlı kürlene-
cek ve mükemmel bitiş sağlayacak şe-
kilde özel olarak formüle edilmişlerdir.

Tasarruf sağlayan çözümler

Yüksek performanslı, hızlı kürlenen po-
liüre sistemleri, çok geniş ısı koşulların-
da uygulanabildiği gibi, su izolasyonu, 
zemin kaplamaları ve koruyucu kapla-
ma sistemleri için kritik önem taşımak-
tadırlar.

Global servis

Fosroc, ISO 9001 ve ISO14001 akredi-
dasyonuna sahip, yüksek kalite stan-
dartlarında üretilen, çok çeşitli su izo-
lasyon ürünlerine sahiptir.

Tecrübe ve bilgimizin zenginliği, teknik 
kadromuzun ve şartname yöneticile-
rimizin, en iyi komple su izolasyon çö-
zümünü bulmak için, sahada ve saha 
dışında yaptıkları hizmetlerden kaynak-
lanmaktadır.

FOSROC POLYUREA UZMANLIĞI

“HIZLI ÇÖZÜM”

Fosroc Poliüre Teknolojisi
Avantajları

  Çevre dostudur, VOC içermez
  Bir kaç saat içerisinde servise 

açılabilir
 Betonarmenin ömrünü uzatır
 Eksiz sistemlerdir
 -30 0C - +135 0C arası sıcaklıklar-

da çalışabilir
 İklim değişikliklerinden etkilen-

mez, mükemmel kimyasal ve UV 
dayanımına sahiplerdir.

 Mükemmel darbe, aşınma ve 
zımbalama dayanımına sahip-
lerdir

 Poliüretan köpük ısı yalıtımının 
üzerine direkt uygulanabilir

 CEN TS14416 kök dayanımına 
sahiptir

 UV altında renk değiştirmez

 BS476 Pt3 EXT.F. AA yangın sınıfı
 WRAS içme suyu sertifikası
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FOSROC POLYUREA SİSTEMLERİ
Fosroc Polyurea eksiz, sprey uygulamalı sistemler mükemmel fiziksel özellik-
lere sahip olduklarından, birçok sektördeki, su izolasyon ve zemin kaplaması 
uygulamaları için ideal çözüm oluştururlar.

Düz çatı uygulamalarında uzun süre performans gösterebilmesi için, Fosroc 
Nitoproof UVR Topcoat ile birlikte uygulandıklarında UV dayanımlı ve yangın 
geciktirici özellik kazanırlar.

 ■  Otoparklar
 ■  Sıvı muhafazası
 ■  Temiz ve kirli su depoları
 ■  Kanallar
 ■  Desalinasyon tankları
 ■  İskele, dalgakran ve rıhtımlar
 ■  Şamantra ve dubalar
 ■  Setler
 ■  Rüzgar türbinleri

 ■ Temeller
 ■ Metal iskeleler
 ■ Beton çatılar
 ■ Yeşil teraslar
 ■ Gıda üretim zeminleri
 ■ Yükleme rampaları
 ■ Ağır yük zemin kaplamaları
 ■ Tahıl ve yem siloları
 ■ Süt üretimi

UYGULAMA ALANLARI

ÜRÜN TANIMI
Fosroc Polyurea WH150 Sprey uygulamalı, hibrit poliüre su izolasyon ve koruyucu kaplama sistemi

Fosroc Polyurea WH200 Sprey uygulamalı, hibrit poliüre su izolasyon ve koruyucu kaplama sistemi

Fosroc Polyurea WH200 GR Yeşil çatılar için sprey uygulamalı hibrit poliüre su izolasyon sistemi

Fosorc Polyurea WPE Sprey uygulamalı, saf poliüre su izolasyon ve koruyucu kaplama sistemi

Fosroc Polyurea WPW İçme suyu uygulamaları için saf poliüre su izolasyon sistemi

Fosroc Polyurea FLM Saf poliüre endüstriyel zemin ve koruyucu kaplama sistemi

Nitoproof UVR Topcoat BS476 Pt3 EXT.F.AA yangın sınıfına sahip UV dayanıklı son kat

Nitoproof Aliphatic Topcoat Poliüretan esaslı UV dayanıklı son kat

Nitodek UVR Topcoat UV dayanıklı, endüstriyel zemin kaplaması

UYGULAMA WH150 WH200 WH200
GR WPE WPW FLM

Platformlar

Teras bahçeleri

İçme suyu depoları

Aç/kapa tüneller

Servis çatıları

Yeşil çatılar

Stadyumlar

İskele, dalgakran 
ve rıhtımlar

Kirli su tankları

Taşkın havuzları

Kimyasal dayanım

Yüksek aşınma   
dayanımı

Hızlı trafiğe açma

Otoparklar

Yüksek dayanımlı 
zeminler
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SERVİS & KALİTE
Tüm aktivitelerimiz göz önüne alındığında, Fosroc 
olarak yapısal çözümler sunma konusundaki başarı-
mız tartışılmazdır.

Proje henüz konsept aşamasındayken basit çözüm 
önerilerinden, dizayn aşamasında verilebilecek CAD 
detaylarına kadar, her aşamada komple sistem çö-
züm desteklerini sağlayabiliyoruz.

Önerilen sistemin başarısı için teknik ve saha desteği 
hizmeti sağlıyoruz.

Fosroc ürünleri, bağımsız test sertifikaları ile destek-
lenen, en yüksek kalite standartlarında üretilmekte-
dir.

Deneyimli teknik kadromuz ve spesifikasyon ekibimiz 
projeniz için en doğru çözümün bulunması konusun-
da sürekli destek olacaklardır.

Önemli Not : Gerçek renkler yukarıdakilerden farklı olabilir. Detaylar 
için lokal Fosroc ofisiniz ile irtibata geçiniz. 

Fosroc eksiz poliüre
su izolasyon sistemi

TİPİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Komplike detaylar 
Fosroc Polyurea ile 
kolayca çözülür

Hızlı servise açılan 
yüksek performanslı
Fosroc Polyurea FLM

Fosroc Polyurea 
sistemleri ile hızlı 
uygulama
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FOSROC OTOPARK ÇÖZÜMLERİ

FOSROC  
OTOPARK 

DETAYLANDIRMASI

İŞVERENLER İÇİN :
Fosroc sistemleri yapıları iyileştirme ve korumanın yanısıra 
bakım maliyetlerini azaltma ve müşteri memnuniyetiti ve 
güvenliğini arttırma özelliklerine sahiptir.

MÜŞAVİRLER İÇİN :
Fosroc, proje ve yapım aşamasında tecrübeli teknik destek 
altyapısı ile tek bir kaynaktan projeye özel çözümler sun-
maktadır.

MÜTEAHHİTLER İÇİN :
Fosroc, mükemmel saha desteği ille birlikte, park alanları, 
yürüme yolları ve duvarlar için düşük maliyetli, uzun ömürlü 
ve uygulaması kolay çözümler sunmaktadır.

Fosroc işveren, müşavir ve müteahhitlerin talep ve ihtiyaçla-
rını değerlendirerek, çok katlı otopark yapılarındaki betonla-
rın korunması için hem uzun ömürlü hem de estetik koruyu-
cu sistemlere sahiptir.

KOMPLE ÇÖZÜM
Fosroc proje ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, otopark 
kaplama ve yalıtımı, çatlak ve beton tamirleri, derz dolguları 
anti-karbonasyon koruması ve onarım güçlendirme konula-
rında projeye özel çözümler sunabilmektedir.

BAKIM MALİYETLERİ
Fosorc koruyucu sistemleri, minimum bakım gerektiren yük-
sek performanslı ve kolay uygulanan ürünlerden oluşmak-
tadır.

BİRLİKTE ÇALIŞMA
Fosroc, doğru sistemin seçilebilmesi ve seçilen sistemden 
en iyi sonuçların alınabilmesi için, projeye özel şartname 
oluşturulması, teknik destek

çalışmaları, uygulama metodolojisi çalışmaları yap-
maktadır. Ayrıca koruyucu

sistemlerimiz ile alakalı sunumlar, seminerler 
ve uygulamalı tanıtımlar yapabiliriz

ÇOK KATLI 
YERALTI 

OTOPARKLARI

 ■  Açık katlar

 ■  Ara katlar

 ■  Zemin katları

 ■  Rampalar

 ■  Manevra  
alanları

 ■  Yaya yolları

 ■  Renklendirilmiş 
ayrımlar

 ■  Yeni ve eski 
yapılar

Bir otopark kaplamasının istenilen performansları karşılaması, dünya ça-
pında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip Fosroc sistemlerinden doğru 
olanın seçilmesine bağlıdır.

Doğru sistemin seçilebilmesi için, her alan için ihtiyaç duyulan perfor-
mans ve maliyet gereksinimlerinin iyi belirlenmesi gereklidir. Fosroc 50 
yıldan uzun süredir tecrübe ve bilgi birikimi ile ihtiyaçları en uygun şe-
kilde karşılayacak performans kaplama sisteminin seçilmesine yardımcı 
olacaktır.

TERAS KAT

ARA KATLAR

BODRUM KATI

RAMPALAR

YAYA YOLLARI
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Trafficguard Wear Course 

Trafficguard Intermediate Coat 
Trafficguard Membrane 

Nitoprime 31/ Nitoprime 195 

*ASTM standartlarına 
göre test edilmiştir. 

PERFORMANS 
KRİTERLERİ 

 
 

AŞINMA 
DAYANIMI 

 
 TERMAL 

HAREKETLER 

 
 

SU 
GEÇİRİMSİZLİK 

 
 

YAĞ VE YAKIT 
DAYANIMI 

 
 

ÇATLAK 
KÖPRÜLEME 

 
 

SIYRILMA 
DAYANIMI 

 DARBE 
DAYANIMI 

 
KAYMAZLIK 

 
UV DAYANIMI 

 TOZ TUTMAZ 
YÜZEY 

 
 

ESTETİK VE IŞIK 
YANSITMA 

 
 ELASTİKİYET 

TERAS KATLAR

FOSROC SİSTEMLERİ

Teras otopark alanları, su yalıtım özelliği bulunan, termal değişikliklere karşı dirençli UV dayanıklı, yüksek aşınma daya-
nımlarına sahip, olarak araç trafiğinin güvenliği için kaymaz özellikli elastik kaplama sistemleri kullanılarak dizayn edilir.

Poliüre esaslı sistem – Fosroc Polyurea FLM

Poliüretan esaslı sistem – Trafficguard UR100*

Fosroc Polyurea FLM, mükemmel çatlak köprüleme ve darbe dayanımı özelliklerine sahip,  hem su 
izolasyonu hem de aşınma dayanıklı otopark kaplaması olarak performans gösteren, Fosroc Nito-
dek UVR/Trafficguard WC son kat kaplaması ile kaymazlık özelliği kazanan yeni teknoloji otopark 
kaplamasıdır.

Teras Katlar Astar/Ana Katlar Son Kat Detaylar
Fosroc Polyurea FLM

Elastik, su izolasyon ve 
çatlak köprüleme özel-
likli, kaymaz, aşınma 
dayanıklı saf poliüre 
esaslı kaplama sistemi

Çalışma sıcaklığı > -10 0C

Nitoprime 31/195

Solventsiz, yüksek 
mukavemetlere sahip 
epoksi esaslı astar
Fosroc 
Polyurea FLM,

2,0-2,5 mm kalınlıkta 
püskürtülerek uygu-
lanan saf poliüre kap-
lama

Nitodek UVR

0,5 mm kalınlıkta

uygulanan 
poliüretan esaslı kay-
mazlık katmanı

Kum pürüzlü kaymaz 
bitiş 2,5-3,0 mm ka-
lınlık

Park alanları ve ulaşım 
yolları

Teras Katlar Astar/Ana Katlar Son Kat Detaylar
Trafficguard UR100

Elastik, su izolasyon ve 
çatlak köprüleme özel-
likli, kaymaz, aşınma 
dayanıklı poliüretan 
esaslı kaplama sistemi

Çalışma sıcaklığı > 0 0C

Nitoprime 31/195

Solventsiz, y ü k -
sek

mukavemetlere s a -
hip epoksi esaslı astar

Trafficguard Memb-
rane

1,0-1,05 mm kalınlıkta 
el ile uygulanan poliü-
retan esaslı su izolas-
yon membranı

Trafficguard Inter-
mediate Coat

0,4 mm kalınlıkta

uygulanan p o -
liüretan esaslı kapla-
ma

Trafficguard 
Wear Course

0,3-0,4 mm kalınlıkta 
uygulanan p o -
liüretan esaslı alifatik 
kaplama

Kum pürüzlü kaymaz 
bitiş 2,0-2,5 mm ka-
lınlık

Park alanları ve ulaşım 
yolları
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RAMPALAR

FOSROC SİSTEMLERİ

Rampalar, özellikle otopark giriş/çıkışlar ve park alanlarına ulaşımda, çok yüksek aşınma dayanımlarına sahip ve kaymaz 
olarak, yoğun araç hareketleri altında güvenli ve uzun ömürlü olarak dizayn edilmelidir.

 Trafficguard UR100 – Poliüretan esaslı çok katmanlı sistem

 Trafficguard UR150 – Poliüretan esaslı çok katmanlı sistem

 Nitoflor FC150 – Epoksi esaslı kaymaz kaplama sistemi

 Nitoflor EPU – Epoksi/poliüretan esaslı kaymaz hibrit sistem

Teras Katlar Astar/Ana Katlar Son Kat Detaylar
Trafficguard UR100
Elastik, su izolasyon ve çatlak 
köprüleme özellikli, kaymaz, 
aşınma dayanıklı poliüretan 
esaslı kaplama sistemi
Çalışma sıcaklığı > 0 0C

Nitoprime 31/195
Solventsiz, yüksek mukave-
metlere sahip epoksi esaslı 
astar
Trafficguard Membrane
1,0-1,05 mm kalınlıkta el ile 
uygulanan poliüretan esaslı 
su izolasyon membranı

Trafficguard Intermediate 
Coat
0,4 mm kalınlıkta uygulanan 
poliüretan esaslı kaplama
Trafficguard Wear Course
0,3-0,4 mm kalınlıkta 
uygulanan poliüretan esaslı 
alifatik kaplama

Kum pürüzlü kaymaz bitiş 
2,0-2,5 mm kalınlık Rampalar

Trafficguard UR150
Elastik, çatlak köprüleme özel-
likli, kaymaz, aşınma dayanıklı 
poliüretan esaslı kaplama sis-
temi
Çalışma sıcaklığı > 0 0C

Nitoprime 31/195
Solventsiz, yüksek mukave-
metlere sahip epoksi esaslı 
astar

Trafficguard Intermediate 
Coat
0,4 mm kalınlıkta uygulanan 
poliüretan esaslı kaplama
Trafficguard Wear Course
0,3-0,4 mm kalınlıkta 
uygulanan poliüretan esaslı 
alifatik kaplama

Kum pürüzlü kaymaz bitiş 
2,0-2,5 mm kalınlık Rampalar

Nitoflor FC150
Epoksi esaslı, kaymaz, aşınma 
dayanıklı kaplama sistemi
Çalışma sıcaklığı > 0 0C

Nitoprime 31/195
Solventsiz, yüksek mukave-
metlere sahip epoksi esaslı 
astar (Beton mukavemetleri 
yeterli ise Nitoflor FC150 as-
tar olarak kullanılabilir)

Nitoflor FC150
Solventsiz, yüksek mukave-
metlere sahip epoksi esaslı 
kaplama

Kum pürüzlü kaymaz bitiş 
1,0-2,5 mm kalınlık Rampalar

Nitoflor EPU
Esnek, çatlak köprüleme özel-
likli, kaymaz, aşınma dayanıklı 
epoksi/ poliüretan esaslı kapla-
ma sistemi
Çalışma sıcaklığı > 0 0C

Nitoflor EPU
Solventli, yüksek mukave-
metlere sahip epoksi /poliü-
retan esaslı kaplama

Nitoflor EPU
Solventli, yüksek mukave-
metlere  sahip epoksi /poliü-
retan esaslı kaplama

Kum pürüzlü kaymaz bitiş 
1,0-2,5 mm kalınlık Rampalar
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Fosroc komple otopark çözümleri
Hem yer altı hem de yer üstü otoparkları dış etkenlere çok açık yapılar olduklarından, zemin kaplama çözümlerinin 
sürekliliği ve ömrü diğer kriterlerin de doğru çözümünü gerektirmektedir. Bu nedenle otopark çözümleri sadece zemin 
kaplaması olarak ele alınmamıştır. Otopark zeminlerinin başarılı bir şekilde korunması, zeminler üzerinde oluşacak me-
kanik, kimyasal ve diğer yüklerin doğru belirlenerek, en uygun kaplama sisteminin seçimine bağlıdır.

Fosroc, tüm zemin kaplama ihtiyaçlarında olduğu gibi, otopark çözümlerinde de engin tecrübesi ve teknik bilgisi ile, her 
koşulda çözüm önerebilecek yapıya sahiptir. Otopark çözümleri aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.

1 – Koruyucu Kaplamalar : Dekguard koruyucu kaplama ürünleri

2 – Fosorc Polyurea FLM veya Trafficguard UR100

3 – Trafficguard UR100/150 veya Nitoflor FC 150/EPU

4 - Trafficguard UR100/150 veya Nitoflor FC 150/EPU

5 – Brusbond, Proofex, Polyurea su izolasyon sistemleri

6 – Yapısal Güçendirme

7 – Nitoseal/Thioflex poliüretan, MS, polisülfit Derz Dolgu Sistemleri

1

2

3

3

4

4

5

6

7

6
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Due to the growing concern from environmental issues and 
the decrease of available urban land, the demand for tunnel 
construction is on the increase. Alongside these demands, 
the technological developments in construction methods, 
applications and products have shown substantial progress 
in recent years.

In today’s tunnel construction market, clients and contractors 

tangible cost savings. Recognizing this fact, Fosroc have 
developed their business to give guidance to Engineers and 
Contractors, providing them with the tools to choose the best 

project requirements. Fosroc are constantly improving the 
technology performance of their products, striving to provide 
solutions that reduce construction times, maintenance and 
safety concerns whilst simplifying installation methods and 
increasing long term durability.

FOSROC
TUNNELLING SOLUTIONS

Fosroc Tunnelling can provide you with customised solutions 
which include:

 >
economical solution for your project in close collaboration 
with the project site personnel. Supported by regional 
development and research centres, our tailored solutions 
are innovative, practical and economical. 

 >
hazard, high productivity and long-term durable concrete 
and shotcrete

 > Accelerators for high performance shotcrete

 >
injection resins, waterstops, drainage membranes, 

retarders

 >
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FOSROC
TÜNEL ÇÖZÜMLERİ
Çevresel sorunların artması ve mevcut kentsel 
alanın azalması nedeniyle, tünellere daha çok ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu taleplerin yanı sıra inşaat yöntemleri, 
uygulamaları ve ürünlerindeki teknolojik gelişmeler 
son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Günümüzün 
tünel imalatlarında, müşteriler ve yükleniciler somut 
şekilde maliyetin düşmesini sağlayacak daha verimli 
yollar aramaktadır. Bu gerçeğin farkında olarak 
Fosroc, Mühendislere ve Yüklenicilere özellikle proje 
gereksinimlerini karşılamak için uygun hale getirilmiş 
mümkün olan en iyi sistem çözümlerini seçmek için 
gerekli araçları temin ederek danışmanlık sağlama işini 
geliştirmiştir. Fosroc, inşaat yöntemlerini basitleştirip uzun 
vadeli dayanıklılığı arttırırken inşaat süresini, bakım ve 
güvenlik kaygılarını azaltan çözümler sağlamak için çaba 
harcayarak ürünlerinin teknolojik performansını da sürekli 
arttırmaktadır

Fosroc Tünel Çözümleri ile size aşağıdakileri kapsayan 
isteğe özel çözümler sağlayabilir:

Saha uzmanlarımız, saha ekibi ile yakın işbirliği 
içinde projeniz için en verimli ve ekonomik çözümler 
hususunda danışmanlık sağlamaktadır. Bölgesel 
kalkınma ve araştırma merkezleri tarafından 
desteklenen isteğe uygun çözümlerimiz yenilikçi, 
uygulanabilir ve ekonomiktir.
Düşük tehlike, yüksek verimlilik ve uzun süre dayanıklı 
beton ve püskürtme beton sağlayan katkılar kullanarak 
projeye özel karışımlar
Yüksek performanslı püskürtme beton için 
hızlandırıcılar
Su geçirmezlik, hazır harçlar, onarım ürünleri, 
enjeksiyon reçineleri, su tutucular, drenaj membranları, 
polipropilen fiberler, kalıp ayırıcılar ve yüzey 
geciktiricileri için multi-sistem çözümler
Teknik şartnameler, test ve raporlar

WWW.FOSROC.COM130



Due to the growing concern from environmental issues and 
the decrease of available urban land, the demand for tunnel 
construction is on the increase. Alongside these demands, 
the technological developments in construction methods, 
applications and products have shown substantial progress 
in recent years.

In today’s tunnel construction market, clients and contractors 

tangible cost savings. Recognizing this fact, Fosroc have 
developed their business to give guidance to Engineers and 
Contractors, providing them with the tools to choose the best 

project requirements. Fosroc are constantly improving the 
technology performance of their products, striving to provide 
solutions that reduce construction times, maintenance and 
safety concerns whilst simplifying installation methods and 
increasing long term durability.

FOSROC
TUNNELLING SOLUTIONS

Fosroc Tunnelling can provide you with customised solutions 
which include:

 >
economical solution for your project in close collaboration 
with the project site personnel. Supported by regional 
development and research centres, our tailored solutions 
are innovative, practical and economical. 

 >
hazard, high productivity and long-term durable concrete 
and shotcrete

 > Accelerators for high performance shotcrete

 >
injection resins, waterstops, drainage membranes, 

retarders

 >
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Tünel inşaatı, beton yapılar, toprak ve makinelerle icra edilebilen eksiksiz “akıllı” bir malzeme yelpazesi gerektiren ileri tekno-
lojiye dayanan bir süreçtir. Tünel inşaatı yöntemine bağlı olarak Fosroc, inşaat sürecinin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerle-
mesini sağlamak için uygun çözümü sağlar.

4 temel tünel inşaat yöntemi şunlardır:

TÜNEL İNŞAATI YÖNTEMLERİ

TBM TÜNEL AÇMA MAKİNESİ İLE NATM NEW AUSTRAIN METODU İL

AÇ – KAPA YÖNTEMİ İLE DEL-PATLAT YÖNTEMİ İLE
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Başarılı Püskürtme Beton uygulaması için en önemli nokta 
doğru beton karışım tasarımına sahip olmaktır. Süper 
akışkanlaştırıcılar karıştırarak, katkıların ve hızlandırıcıların 
yerinde hazırlanan çimentolarla ve seçilen püskürtme 
ekipmanıyla pompalanması her proje için benzersiz bir 
zorluktur. Fosroc, gerekli nihai dayanımlara ulaşırken hızlı 
sertleşmeyi elde ederek doğru karışım tasarımına ulaşmada 
tecrübe sahibidir.

Fiberli ya da fibersiz, Fosroc’un hızlandırıcı serisi herkes için 
daha güvenli bir çalışma alanı oluşturarak yüzeye iyi yapışma 
ve erken dayanım oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Tünelde verimliliği arttırarak ve daha sağlıklı bir çalışma 
alanı oluşturarak toz ve zayiatı en aza indirgemeye önem 
veriyoruz. Eğer proje gecikmeleri söz konusu olursa, 
malzeme kaybını azaltmak için geciktirici katkılar sağlıyoruz.

Fosroc, kapsamlı Püskürtme Beton katkıları serisinden 
seçim yaparak tasarım aşamasından sahada desteğe kadar 
yardım sağlamada ideal ortağınızdır.

Fiber donatılı püskürtme beton çok yönlü, uygun maliyetli 
ve kaliteli püskürtme beton uygulamalarının mükemmel bir 
birleşimidir.

Faydaları:

Püskürtme beton sünekliğinde önemli ölçüde ilerleme
Daha yüksek çekme dayanımı
Geliştirilmiş yapışma dayanımı
Erken büzülme çatlaklarında azalma

Tipik uygulamalar:

Kara & Demiryolu Tünelleri
Su Kanalları
Hidroelektrik Tüneller

Sprayset HBL
Serisi

Sıvı hızlandırıcılar
Alkalisiz ve düşük toz emisyonu - geliştirilmiş 
çalışma ortamı
Hızlı sertleşme - hızlı uygulama
Düşük sıçrama - az zayiat

Toz hızlandırıcı
Hem beton hem de harç uygulamaları için uygundur.
Daha hızlı inşa etme ve başüstü konumuna 
hızlı püskürtme olanağı sağlar.

PP fiberler - Korozyon problemleri yoktur
>750J enerji emilimi
Ekonomik sistem

Conplast
Sprayset
Serisi

Fosfiber TL Şev Stabilizasyonu
Beton Onarımları
Yapay Kaya

PÜSKÜRTME BETON / SHOTCRETE

FİBER DONATILI
PÜSKÜRTME BETON

Ürün Faydaları
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Tünel projeleri için en temel kararlar belirli zemin koşulları ve bunların etrafındaki yapının nasıl tasarlanacağına ilişkin yeterli 
bilgi ile başlar. Çevre sularının üstesinden gelme yöntemi önemli bir husustur; ve ilk aşamada doğru bir şekilde tasarlanmaz, 
değerlendirilmez ve uygulanmazsa, pahalı çözüm maliyetleri ile sonuçlanabilecek sızıntılara neden olacaktır. Fosroc, yer altı 
yapılarının su geçirmezliğini sağlama hususunda dünya çapında kapsamlı tecrübeye sahiptir ve geniş yelpazesinden tünel 
sektörü için birçok çözüm sunabilir. Tam yapışan su yalıtım sistemleri  en yüksek seviyede su geçirmeye karşı koruma sağlar 
ve bunlar püskürtme şeklinde veya daha önceden uygulanan membran aracığıyla olabilir. Fosroc kapsamlı su geçirmezlik se-
risi TBM (Tünel Açma Makinesi), NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi), Aç/Kapat ve Delme/Patlatma tünel yöntemleri 
için uygulanabilir çözümler sağlar.

SU YALITIMI

Tam yapışan su
yalıtımı

Proofex Engage
Fosroc Polyurea WPE

Taze serilmiş betona mekanik bağlamadan dolayı su yalıtımı sağlama
Mükemmel su yürütmeme performansı
Kolay ve hızlı uygulama

1. Mıcırla çevrili Drenaj Borusu
2. Nitofil çatlak enjeksiyon groutu
3. Püskürtme Beton
4. Proofex Drenaj Levhası
5. Proofex PGP / GPS
6. Beton Koruyucu Kaplama

Serbest serilen su
geçirimsizlik membranları Proofex PGS / PGP Tüneller için yüksek elastiliyete sahip PVC membranı

Kompartman uygulamaları için uygundur

Drenaj membranı Proofex Sheetdrain Yüksek akış kapasitesinden dolayı hızlı su dağılımı

Beton derzleri
Supercast SW
Supercast PVC
Supercast Predimax Enjeksiyon Borusu
Expoband H45

Mükemmel uzun vadeli ıslak/kuru döngü dayanıklılığı sağlayan 
polimer esaslı şişebilir su tutucu şeritler  Ekonomik PVC su tutucu bantlar
Potansiyer ve aktif su kaçaklarına karşı yapı derzleri için enjeksiyon 
hortumları 
Dilatasyonlar için hipolen bantlar

Segment Contaları Tünel Segment Contası Mükemmel uzun vadeli ıslak/kuru döngü dayanıklılığı

Uygulama Ürünler Faydaları
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FOSROC 
PROOFEX ENGAGE

 > Unique mesh system that bonds permanently to concrete, remaining in 
place even if settlement occurs

 > Smart anti-tracking design prevents lateral migration of water

 > Robust and resistant to hydrocarbons and aggressive soil salts

WWW.FOSROC.COM 6

 

 
 

 Betona her noktadan yapışan su yalıtım sistemi
 Zemin oturması durumunda bile yerinde kalarak betona sürekli bağlı kalan
 benzersiz yüzey dokusu
 Beton ve membran arası su yürümesini engelleyici sistem
 Hidrokarbonlara ve zararlı toprak tuzlarına karşı dayanıklı ve dirençli
 Tüneller, TBM Şaftları ve İstasyonlarda kullanıma uygundur

FOSROC
PROOFEX ENGAGE
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FOSROC 
PROOFEX ENGAGE

 > Unique mesh system that bonds permanently to concrete, remaining in 
place even if settlement occurs
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 TBM sistemi ile tünel açma en güvenli tünel inşaatı 

yöntemidir. Özellikle kentsel alanlardaki uzun tüneller 
için ve yumuşak zeminle karşılaşıldığında etkilidir. İdeal 
TBM performansı, tünel inşaatı ilerledikçe farklı jeolojik 
koşullara uygun hale getirilmiş “akıllı” malzemeleri 
gerektirir.
Fosroc TBM malzemeleri, tünel açma sürecinin verimli 
ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için 
geliştirilmiştir. Fosroc, her tip TBM kimyasalları üreticisidir 
Oldukça tecrübeli teknik ekibiyle Fosroc Ihtiyaca göre 
farklı tipte TBM kimyasalları ile farklı jeolojik ve toprak 
koşullarına uygun hale getirilmiş isteğe uygun bir çözüm 
sağlar.

Fosroc TBM malzemeleri:

Halka harcı  
Segment contaları
Toprak düzenleyiciler & Köpürtücü maddeler 
Aşınma önleyici & Toz gidericiler
Hazne temizleyiciler
Kuyruk yağları

TBM – TÜNEL AÇMA MAKİNESİ 
ÇÖZÜMLERİ

Conbextra AGB

Nitotunnel DS P1

Nitotunnel DS P2

Nitotunnel MA

Nitotunnel T1

Nitotunnel T2

Nitotunnel TFA

Nitotunnel TFA2

Nitotunnel TFA3

Nitotunnel AF

Sprayset SL

Bentonit bazlı segment arkası dolgu 
groutu

Toprak düzenleyici sıvı Polimer ajanlar

Toprak düzenleyici sıvı Polimer ajanlar

Sert kayaçlar için Sıvı Aşınma karşıtı
ajan

Kalkanlı tünel açma makineleri için ilk 
dolgu kuyruk yalıtıcısı

Kalkanlı tünel açma makineleri için 
kuyruk yalıtıcısı

Kalkanlı Tünel Açma Makineleri için 
Toprak düzenleyici köpük

Kalkanlı Tünel Açma Makineleri için 
Toprak düzenleyici köpük

Killi koşullarda Kalkanlı TBM için toprak
düzenleyici köpük

Sıvı köpük giderme düzenleyicisi

Yüksek performanslı segment arkası 
dolgu groutu hızlandırıcı

Su ile reaksiyona girerek hidrostatik basıncı düşürür.

Zayıf gradasyonlu suya doymuş zemin için ıslak toprağı
şekillendirilebilir kıvama dönüştürür.

TBM’nin hareket eden mekanik parçalarındaki aşınmayı azaltır.

Kesici kafa aşınmasını azaltır ve çamur iletimini kolaylaştırır.

Kalkan ve segment arasına grout, su ve toprak girişini engeller

Kalkan ve segment arasına grout, su ve toprak girişini engeller

Kolay emiş, geliştirilmiş toprak hareketi, daha iyi çevre

Kuru toprak koşulları için geliştirilmiş çamur transferi ve ıslatma 
maddesi

Geliştirilmiş çamur iletimi, Kesici kafadaki aşınmanın azaltılması

Kazıdan sonra kalan malzemelerde kolayca dağılabilir, Kazılan
malzemenin daha kolay bertarafını sağlar.

Çok hızlı katılaşma ve son derece yüksek erken dayanım, sıvı 
formdan dolayı düşük toz emisyonu

Ürün Açıklama Faydaları
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Köpük ajanlar, delme sırasında zemin 
kazısını kolaylaştırmak için gereklidir. 
Köpükler, heterojen topraklar için 
toprak düzenleme sisteminin temel 
yapısıdır.
Toprağın sıkıştırılabilirliğini modifiye 
etmeye, iç sürtünmesinin azalmasına 
ve çalışma haznesi içerisinde homojen 
bir macun oluşturmaya yardımcı 
olurlar. Daha temiz çalışma ortamı 
oluşturmayı ve TBM verimliliğini en üst 
seviyeye çıkarmayı sağlarlar.

Fosroc Ürün Serisi: Nitotunnel TFA &
Nitotunnel DS

Segment arkası dolgu groutu uygula-
maları sağlam ve güvenilir olmalıdır; 
tünel segmentleri çevresindeki boş hal-
kanın sürekli doldurulmasını sağlamak 
ve zeminin oturmasını engellemek için 
hızlandırıcıların, geciktiricilerin ve sta-
bilizatörlerin özel bir şekilde seçimini 
gerektirirler.

Segment arkası boşluklarını doldurur 
ve tünel segmentleri için sürekli stabi-
lite sağlar. Su basıncı birikimini engeller 
ve çöküntü karşıtı özellikler ve bentonit 
içerir.

Fosroc Ürün Serisi: Conbextra AGB

Kuyruk yalıtıcısı, TBM kuyruk kılıfının 
yalıtımı için güvenilir ve uygun maliyetli 
olmalıdır. Segment arkası dolgu grou-
tunun yanı sıra su ve toprağın girişini 
engeller.

Makineyi basınçlı su, toprak ve benzer-
lerinden korumak içindir.

Fosroc Ürün Serisi: Nitotunnel T

TBM – TÜNEL AÇMA MAKİNESİ ÜRÜNLERİ

Toprak düzenleyiciler & Köpük Maddeler Halka Harcı Kuyruk Yağı
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Application Product Benefits
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FOSROC TÜNEL ÇÖZÜMLERİ

Hazır beton, Prekast
& yerinde döküm beton

Structuro PC katkıları Sıcak iklimlerde dahi yüksek akışkanlık düşük su/çimento oranı
Kendiliğinden sıkışma
Arttırılmış ön ve nihai beton mukavemeti
Prekaste uygulamalarında kalıplar için daha hızlı devir
Genel uygulama maliyetlerinde düşüş

Taşıma ve uygulamada esneklik

Düşük su/çimento oranı
Mukavemet artışı
Taze ve sertleşmiş beton özelliklerinde iyileşme
Genel uygulama maliyetlerinde düşüş

Daha düşük pompalama basıncı ile daha uzun mesafeler için bile
geliştirilmiş beton pompalama
Yassı ya da zayıf gradasyonlu agregalar kullanırken arttırılmış beton
performansı

Korozif değildir.
Düşük ekipman aşınması - çalışılamayan saat ve 
bakım maliyetlerinde düşüş

Hızlı priz alma, yüksek mukavemet, yapısal onarım

Enjeksiyon reçinesi - kuru ve ıslak alan onarımları için

Düşey, yatay ve baş üstü için  tek ve çift kompozitli sistemler 

Çimentolu ve reçine sistemleri
Tiksotropik ve pompalanabilir sınıflar

Her noktadan yapışan sistemler ve su tutucular

TBM malzemeleri tam serisi: Toprak düzenleyiciler,Toz Giderici Kil
karşıtı malzemeler, Köpük Ajanlar, Kuyruk Yalıtıcıları, Yağ Tutucu
ve Segment arkası dolgu groutları

Conplaset SP süper akışkanlaştırıcı katkı

Conplaset RP Hidratasyon kontrolü 
katkısı

Fosfibre PP fiberleri

Renderoc

Nitofil Serisi

Lokfix serisi

Cebex ve Conbextra serisi

Proofex & Supercast Serisi

Cebex TFA serisi
Cebex DS serisi
Conbextra AGB
Nitotunnel T serisi

Conplase PA Pompa katkısı

Pompalanan Beton

Fiber donatı &
pasif yangın koruması

Beton onarımı

Çatlak onarımı

Ankraj

Grout 

Su Yalıtımı 

TBM Kimyasalları

Uygulama Ürün Faydaları
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Fosroc ürün yelpazesi 
performansı dayanıklılık 
ve uygun maliyet 
konusunda yenilikler 
sunarak TBM, NATM, 
Aç & Kapat ve Delme 
Patlatma tünel inşaatı 
yöntemleri için çözümler 
sağlar.

Uygun maliyetli çözümler 
Birinci sınıf müşteri hizmetleri
Uluslararası Kapsam 
İsteğe Uygun ürünler
Müşteri ihtiyaçlarını anlama
Yenilikçi teknolojiler 
Engin tecrübe
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Fosroc Demiryolu
Çözümleri
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FOSROC 
DEMİRYOLU
UZMANLIĞI
Fosroc, endüstrinin performans, güvenilirlik, 
verimlilik ve hızlı temin taleplerini karşılayan geniş 
çözüm yelpazesi ile uzun yıllardır İngiltere ve 
uluslararası demiryolu endüstrisinin önemli bir 
tedarikçisi olmuştur.

Deneyimli kadromuz, özel çözümler üreterek 
her  projede optimum sonuçlara ulaşacak bilgi ve 
becerilere sahiptir.Şartname oluşturulmasından, 
bilgisayar destekli tasarıma, uygulama bilgileri ile 
detaylandırmadan yerinde ve Yardım Masamız 
aracılığı ile teknik desteğe tüm proje boyunca 
desteğimiz devam eder. 

Çözümlerimizin kalitesi, güvenilirliği, dayanıklılığı 
ve dünya çapında başarılı referanslarımız ile 
birleştiğinde, demiryolu endüstrisine olan 
bağlılığımızın temelini oluşturmaktadır.Bu 
faktörlerin yolcu güvenliği, düşük bakım ihtiyacı 
ve minimum bakım süreleri sağlamada oynadığı 
hayati önemi biliyoruz.

Fosroc ürünleri tüm ilgili performans standartlarını 
sağlayacak şekilde ISO 9001 kalite yönetim sistemi 
ile üretilir. Sektörün tescilli tedarikçisiyiz ve 
ürünlerimizin çoğu London Underground onayına 
sahiptir.

Yaygın üretim ve dağıtım ağı ile, Fosroc ürünlerinin 
zamanında projede bulunması sağlanmaktadır.

Fosroc’un demiryolu endüstrisine sağlayabileceği 
çözüm önerileri 14. sayfadaki ayrıntılı ürün 
tablosunda gösterilmektedir.
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FOSROC DEMİRYOLU UZMANLIĞI

Fosroc ürünleri ve hizmetleri, demiryolu çözümleri 
altında, hem yeni hem de yenileme projelerinde, 
binalar, platformlar, raylar, bakım üniteleri, yollar, 
otoparklar, köprüler ve viyadüklerdeki birçok çözümü 
kapsar.

Otoparklar
Sayfa 9-10

Köprüler
Sayfa 8
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İstasyonlar
Sayfa 5-6

Tüneller
Sayfa 7

Üstgeçitler
Sayfa 11

Depolar
Sayfa 12

Yeraltı 
İstasyonları
Sayfa 12
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İstasyon Çözümleri

Yüksek seviyelerde günlük aşınma ve yıpranmaya
maruz kalan istasyonların düzenli olarak bakımı
gereklidir.

Fosroc çözümleri, zemin kaplamaları ve mastiklerden,
platform ve sıva onarımlarına kadar, yolcu
operasyonlarında minimum kesinti ile bakım ve
iyileştirme işlerini hızlı ve verimli bir şekilde
gerçekleştirmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Düz Çatılar

Beton Tamir ve Kaplamaları

Zemin çözümleri

 ■ Nitoproof yangın ge-
ciktirici, UV dayanıklı 
kaplamalar

 ■ Fosroc® Polyurea 
sprey ile uygulanan su 
izolasyon çözümleri

 ■ Nitoseal derz dolguları

 ■ Flamex yangın gecikti-
rici mastikler

 ■ Nitoprime Zincrich 
korozyon önleyici

 ■ Renderoc düşey ve 
yatay yüzeyler için 
tamir harçları

 ■ Dekguard anti-kar-
bonasyon koruyucu 
kaplamaları

 ■ Cemtop tesviye şapları

 ■ Nitoflor reçine esaslı 
kaplamalar

 ■ Nitoseal ve Thioflex 
haraketli ve inşaat 
derz dolguları

 ■ Flamex yangın gecikti-
rici mastikler
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Platform Tamirleri

Yeraltı yapıları

 ■ Paveroc, Patchroc, 
Renderoc ve Nitomor-
tar küçük ve büyük 
alanlar için tamir 
harçları

 ■ Conbextra ve Lokfix 
çelik ankraj ve drenaj 
kanalı montaj ve sabit-
leme groutları

 ■ Nitoseal derz dolguları  

 ■ Flamex yangın gecikti-
rici mastikler

 ■ Proofex tam entegre 
su yalıtım ve drenaj 
membranları ve yan 
ürünleri

 ■ Supercast PVC ve 
hidrofilik su tutucular

 ■ Fosroc® Polyurea 
sprey ile uygulanan
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Tünel Çözümleri

Yeraltı yapı çözümleri

Fosroc, Tünel Açma Makineleri (TBM), Aç ve 
Kapa, Del ve Patlat tünel inşaat yöntemleri için 
sorunsuzshotcrete, su izolasyonu ve çatlak 
onarımı uygulamaları için performans ve 
maliyet geliştirici çözümler sunar.

Birçok Fosroc ürünü, LU Standard 1-085 ‘Fire 
Safety Performance of Materials’. Yangın 
performans gerekliliklerine uygun olarak 
Londra Metrosu inşaat ve
yeraltı projelerinde kullanılmak üzere onaylıdır.

 ■ Auracast precast beton katkıları

 ■ Auramix hazır beton katkıları

 ■  Auramol kalıp ayırıcılar

 ■ Sprayset Shotcrete yapı konsolidasyonu

 ■ Fosroc Polyurea su izolasyon çözümleri

 ■ Proofex su izolasyon ve drenaj membranları

 ■ Supercast PVC ve hidrofilik su tutucular

 ■ Nitoseal derz dolguları

 ■ Nitofill çatlak tamir ürünleri

 ■ Conbextra groutlar

 ■ Düşey ve baş üstü beton onarım çözümleri, 

alt yüzey onarımları, tünel onarımları

 ■ Oturma alanları, köprüler, şeffaf ayırıcı 

duvarlar, demir işleri ve boşluk tamirleri için 

grout çözümleri

 ■ Platform tamirleri

 ■ Korozyon önleyiciler

 ■ Lokal tamirler
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Köprü Çözümleri

Fosroc, köprü yapılarının hem inşası hem de
bakımı için geniş bir çözüm yelpazesi sunar.
Ekonomik, uzun ömürlü ve mükemmel
performansa sahip olacak şekilde tasarlanan
Fosroc ürünleri, mekanik yükler, vibrasyon ve
agresif kimyasal yükler altında sorunsuz çalışır.

 ■ Auracast precast beton katkıları
 ■ Auramix hazır beton katkıları
 ■ Auramol kalıp ayırıcılar 
 ■ Preco çatlak oluşumunu engelleme amaçlı 
precast ve yerinde dökme betonlarda kulla-
nılan yüzey geciktiriciler.

 ■ Conbextra PM precast elemanlar arasında-
kiboşlukları doldurmak için yapısal grout.

Prekast beton çözümleri

 ■ Köprü çarpmaları, zemin 
onarımları ve korozyona 
neden olan buzlanma 
önleyici tuzların yarattığı 
dökülme tamirleri için 
Renderoc tamir sistemleri

 ■ Dekguard anti karbonas-
yon koruyucu kaplamalar

 ■ Nitoseal karayolu derz 
dolguları

 ■ Conbextra BB köprü 
groutları

 ■ Aydınlatma direkleri ve 
diğer yapıların montajı 
için Conbextra grout 
çözümleri

 ■ Lokfix bariyer mon-
tajları

Parapet ve beton onarım çözümleri Grout çözümleri

 ■ Nitoproof kaymaz kapla-
malar

 ■ Nitoseal derz dolguları

Bisiklet yolu/yaya köprüsü
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Otopark çözümleri

Fosroc yüksek performanslı otopark kaplama
çözümleri, su izolasyon çözümleri ve bakım
çözümlerini içeren tam entegre çözümler sunar

 ■ Renderoc duvar tamir ve 
düzeltme harçları

 ■ Dekguard antikarbonasyon 
koruyucu kaplamalar

 ■ Nitoseal derz dolguları

 ■ Trafficguard, dış ortama 
açık, ara ve zemin 
katlar için, uzun ömürlü 
ve estetik kaplama oluş-
turan esnek ve kaymaz 
kaplama sistemleri.

 ■ Nitoflor FC ara katlar 
için kaymaz kaplama 
sistemleri

 ■ Nitodek UVR Topcoat, 
en üst kat için UV daya-
nımı son kat 

 ■ Nitodek UV-LM yol çizgi 
boyaları

 ■ Nitoflor FC, Trafficguard kay-
maz zemin kaplamaları

 ■ Renderoc tamirler için hızlı 
priz alan tamir harçları

 ■ Nitoseal zemin derz dolguları
 ■ Demir ankraj ve montajı için 
Conbextra ve Lokfix groutları

Merdiven ve asansör çukuru

Otopark zemin kaplamaları

Yeraltı beton yapılar

Dış

İç

 ■ Temel altı ve asansör kova-
ları için Proofex su izolas-
yon membranları ve drenaj 
sistemleri

 ■ Supercast

 ■ Nitofill yapısal olmayan çatlak 
enjeksiyonu

 ■ Proofex Cavitydrain drenaj 
sistemi

 ■ Supercast PVC su tutucu 
sistemler

 ■ Renderoc beton tamir harçları

Yeni yapı

Mevcut yapı tamirleri
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 ■ Otopark katları, düz ve 
dairesel rampalar ve 
yaya yolları için uzun 
ömürlü sistemler sunan 
Trafficguard & Nitoflor 
FC otopark kaplama 
sistemleri.

 ■ Patchroc, Paveroc, 
Renderoc ve Nitomortar 
tamir harçları

 ■ Thioflex ve Nitoseal 
yakıt dayanımlı, elastik 
derz dolguları

 ■ Onarımlar, demir ankraj 
montajları, taş set 
montajları, kaplama ve 
blok döşeme işleri için 
Renderoc hızlı tamir 
harçları

 ■ Korkuluk ve aydınlatma 
direği demir işleri mon-
tajları için Conbextra ve 
Lokfix groutları

 ■ Kolon ve kiriş tamirleri 
için Renderoc tamir 
harçları

 ■ Dekguard kolon harçla-
rının antikarbonasyon-
koruması

Otopark katları ve rampalar

Yol ve kaplama onarımları

Beton ve sıva tamirleri
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Hafif raylı sistem ve üst geçit montaj 
çözümleri
Fosroc, ağır, dinamik ve hareketli yükler
altında olduğu kadar korozif etkiler altında da
çalışan hafif raylı sistemler ve üst geçitler için
çözümler üretir.

 ■ Yüksek rüzgar etkileri 
altında çalışan ve 
büyük boşlukların 
doldurulması için 
Conbextra groutları

 ■ Lokfix cıvata ve ankraj 
montaj ürünleri

 ■ Galvafroid pas   
koruyucu

 ■ 120 mm kadar boşluk-

lar ve demiryolu altı 

grout işleri için Con-

bextra reçine esaslı 

grout sistemleri

Üst geçitler

Demiryolu grout işleri
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Depo çözümleri

Fosroc bakım depoları, temizlik üniteleri ve set 
alanlarında deneyimlenen ihtiyaçların çözümüne 
uygun sistemlere sahiptir.
Bunlar, uygulama kolaylığı sağlayan ve uzun ömürlü, 
temizlik kimyasallarına ve korosif etkilere dayanıklı 
self levelling zemin kaplamalarını, kaymaz zemin 
sistemlerini ve derz dolgularını içerir.

 ■ Cemtop tesviye şapları
 ■ Nitoflor yüksek performanslı reçine bazlı zemin kaplama sistemleri
 ■ Nitoseal ve Thioflex güçlü, yüksek kimyasal dayanımlı derz 
dolgu mastikleri

 ■ Nitocote yüksek kimyasal dayanımlı kaplamalar
 ■ Trafficguard açıkta kalan alanlar için otopark kaplama sistemleri

Zemin kaplamaları
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Örnek uygulamalar

Fosroc, Pudding Mill, Victoria Dock, Tottenham Court
Road dahil olmak üzere, 16 milyar sterlinlik devasa
Crossrail projesinde istasyonlar ve Londra Yeraltı
tesisleri için ürün ve teknik destek sağlamıştır.
Kings Cross ve Farringdon:
Conbextra EPR: Taban plakaları, bağlantı ve dinamik
yük ortamları grout işleri.
Renderoc HB: mevcut yapılardaki beton tamirleri.
Supercast SW20, SWX ve PVC Su tutucular: İstasyon 
su izolasyonu
Manchester Metro bağlantıları
Dört yeni hat içeren bu ana ağ genişlemesi işinde bir 
çok noktada Fosroc ürünleri kullanılmıştır;
Conbextra EPR, HF ve GP: Travers ve yeni platform
grout işleri
Lokfix: Ray, korkuluk ve cıvata montajları
Proofex Engage ve Proofex 3000: Alt istasyon su
izolasyon çözümleri
Thioflex 600: köprü ve istasyon derz dolguları
Nitoseal MS300: zemin ve platform derz dolguları

Ürünler 500,000 ton hazır beton için katkılar, groutlar,
beton tamir harçları, yüzey düzeltme harçları, su 
izolasyon ürünleri, yapıştırıcılar ve mastikleri
içermektedir.

Kontamine olmuş alanda inşa edilmiş bu tesisin 
amacı depolama, yakıt ikmali, bakım ve tren yıkama 
tesisleri olduğu kadar ofis ve depolama hizmetlerini 
de sağlamaktır.

Proofex Engage su izolasyon ve gaz dayanımlı
membran ve Proofex 3000 su izolasyon ve radon
dayanımlı membran, kontamine olmuş alandan 
betonu korumak amaçlı kullanımıştır.

Bu ana geliştirme projesine Fosroc çok geniş bir ürün
yelpazesi ile hizmet vermiştir;
Polyurea WPE uzun ömürlü kimyasal dayanımlı
eksiz su izolasyon sistemi.
Nitokit LV çatlak onarımları için enjeksiyon reçinesi
Flamex 2 platformların koruması için yangın
geciktirici derz dolgu
Conbextra EP10 grout işleri
Lokfix P25 demiryolu ve diğer yapı montajları

Translink Adelaide Bakım Deposu,
Belfast

Birmingham Yeni Cadde

Bu 44 km lik projenin 16 km den fazlası tünellerden
oluşan projede, Fosroc çok geniş yelpazede ürün
tedariğinin yanı sıra teknik destek ve sahada
uygulama eğitimi desteği de sağlamıştır.

Crossrail

Kopenag Metrosu
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Fosroc ürün yelpazesi
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Fosroc ASTAR 
Çözümleri

www.fosroc.com



FOSROC ASTAR ÇÖZÜMLERİ
ÜRÜN TANIMI
NITOPRIME 31 Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, dolgusuz, solvent içermeyen epoksi astar
NITOPRIME 52 Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, solvent içermeyen, dolgulu epoksi astar
NITOPRIME 31T Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için dolgusuz, solvent içermeyen, epoksi astar
NITOPRIME 31FC Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için solvent içermeyen, hızlı kürlenen epoksi astar
NITOPRIME 25 Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, korozyon önleyici epoksi astar
NITOPRIME 150 Fosroc Poliüretan ve Poliürea sistemleri için yüzey aktifleştirici astar
NITOPRIME 195 Solvent içermeyen, Fosroc Polyurea ürünleri için epoksi astar
NITOPRIME PA-FS Poliaspartik esaslı, hızlı kürlenen astar
NITOPRIME UR T Poliüretan esaslı, düşük viskoziteli emprenye astar
NITOPRIME BB Akrilik emülsiyon esaslı, su geçirimsiz, nem toleranslı astar
NITOFLOR DPM Solvent içermeyen, yüksek oranda nem içeren çimento bazlı zeminler için astar  

Fosroc, geniş ürün portföyü ile, temelden çatıya, dünya çapında birçok özel 
binaya yapı kimyasalları çözümleri sunma tecrübesine sahiptir. Bunlar en yük-
sek kalite standartları ile üretilen ve bağımsız test sertifikalarına sahip, su izo-
lasyon çözümleri, su tutucular, derz dolguları, tamir harçları, zemin kaplamaları, 
koruyucu kaplamalar, yapısal güçlendirme, grout ürünleri ve beton katkıları ürün 
gruplarını içermektedir. Tüm ürün portföyümüze web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Fosroc, poliüretan, poliüre 
ve diğer epoksi esaslı 
zemin kaplamaları, su izo-
lasyon sistemleri, koruyucu 
kaplamalar, tamir ve onarım 
sistemleri ve sunduğu diğer 
tüm sistemlerle birlikte 
çalışan astar çözümleri sun-
maktadır.
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Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton 
ve çimento bazlı yüzeylerde kullanım için 
tasarlanmış astardır.

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine 
bazlı zemin ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon 
sistemleri, tamir ve onarım güçlendirme sistemleri 
altında, beton ve çimento bazlı yüzeylerde kullanılır

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton 
ve çimento bazlı yüzeylerde kullanım için 
tasarlanmış astardır. 

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine 
bazlı zemin ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon 
sistemleri, tamir ve onarım güçlendirme sistemleri 
altında, beton ve çimento bazlı yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk (25°C) 1,05 gr/cm³
Kap Ömrü (25°C) 30 dakika
Kürlenme Süresi 
(25°C) 7-8 saat

Shore D Sertliği
EN ISO 868 72

Çekme Dayanımı
ASTM D 638 14,7 N/mm²

Kopma Dayanımı
EN 1542 >3,50 N/mm² (betondan)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk (25°C) 1,52 gr/cm³
Kap Ömrü 

20°C 40 dakika
30°C 20 dakika

Kürlenme Süresi 
20°C 24 saat
30°C 18 saat

Eğilme Dayanımı 40 N/mm²
Çekme Dayanımı
ASTM D 638-99 40 N/mm²

Su Emme
ASTM D570-98 < %0,1

Shore D Sertliği
ASTM D2240 1996 77-85

AVANTAJLARI

 ■ Kolay uygulama
 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel 

adreans 
 ■ Silis kumu ile karıştırılabilir  

AVANTAJLARI

 ■ Kolay uygulama
 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel 

adreans 
 ■ Yüzey deformasyonlarını düzeltme  

NITOPRIME 31

NITOPRIME 52
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Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, nemli 
ve kuru beton ve çimento bazlı yüzeylerde 
kullanım için tasarlanmış astardır.

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine 
bazlı zemin ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon 
sistemleri, tamir ve onarım güçlendirme sistemleri 
altında, beton ve çimento bazlı yüzeylerde kullanılır.

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton, 
ahşap, çelik ve çimento bazlı yüzeylerde 
kullanım için tasarlanmış yüksek dayanımlara 
sahip, hızlı kürlenen astardır. 

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine 
bazlı zemin ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon 
sistemleri, tamir ve onarım güçlendirme sistemleri 
altında, beton, ahşap, çelik ve çimento bazlı 
yüzeylerde kullanılır,

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk (25°C) 1080kg/cm³
Kap Ömrü 

20°C 45 dakika
35°C 25 dakika

Çekme Dayanımı (7 gün) 30 N/mm²
Eğilme Dayanımı (7 gün) 60 N/mm²

Basınç Dayanımı 95 N/mm²
(Tolerans ±10%)

Shore D Sertliği 80-90
VOC 0 g/l

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk (20°C) 1,10 ± 0,05 gr/cm³

Kap Ömrü 

20°C 15 dakika

30°C 10 dakika

Shore D Sertliği
EN ISO 868 75 ± 5

Yapışma Dayanımı
EN 1542 > 3,5 N/mm²

Basınç Dayanımı
ASTM D 695-15 71,02 N/mm²

Eğilme Dayanımı
EN 196-1:2016 98,80 N/mm²

Taber Aşınma
EN ISO 5470-1 <3000 mg

Uygulama Sıcaklığı +10°C - +30°C

Kürlenme Süresi 20°C 30°C

Katlar arası bekleme 2 saat 1,5 saat

Yaya trafiğine açma 5 saat 4 saat

Hafif trafik yükü 36 saat 24 saat

Tam kürlenme süresi 3 gün 2 gün

AVANTAJLARI

 ■ Kolay uygulama
 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel 

adreans 
 ■ Silis kumu ile karıştırılabilir  
 ■ Yeni beton ve nemli yüzeylere uygula-

nabilir

AVANTAJLARI

 ■ Kolay uygulama
 ■ Hızlı kürlenir ve uygulama süresini kısaltır 
 ■ Mükemmel aderans
 ■ Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım
 ■ Silis kumu ile karıştıralabilir   

NITOPRIME 31T NITOPRIME 31FC
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Poliüretan esaslı, farklı yüzeylere çok iyi penetre 
olabilen tek komponentli astardır.

Nitoproof Poliüretan ürünlerinin ve Fosroc Polyurea 
serisinin astarlanmasında kullanılır. 

Beton, metal, ahşap yüzeylere, sıvalı yüzeylere, PVC 
esaslı ve bitüm esaslı yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yapısı Sıvı, amber
Viskozite
ASTM D2196 20±5

Özgül Ağırlık
ASTM D1475 0,90 gr/m³

Kaplanabilme Süresi 
(25°C) 12-24 saat

Kürlenme Süresi
(25°C) 4-6 saat

AVANTAJLARI

 ■ Beton, ahşap, metal ve betopan gibi 
farklı malzemeler üzerine uygulanabilir

 ■ Sıvı olarak fırça, rulo veya airless sprey 
ile kolay uygulanır

 ■ Gözenekli alt yüzeylere ve hatta camsı, 
gözeneksiz alt katmanlara dahil çok iyi 
aderans sağlar

 ■ Hızlı kürlenir ve yüzeye penetrasyo-
nundan sonra düzgün bir bitiş verir

NITOPRIME UR T

Akrilik emülsiyon esaslı, farklı yüzeylere çok 
iyi penetre olabilen, çimento ve alçı esaslı 
kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı 
su kaybını engelleyen tek komponentli astardır. 

Isı yalıtım sistemlerinde dekoratif sıva altında ve 
farklı yüzeylerde çok amaçlı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kap Ömrü (20°C) 60 dakika
Kürlenme 1-3 saat
Renk Beyaz
Yoğunluk
ASTM D1475 / EN ISO 2811-1 1,53 gr/m³

Uygulama Sıcaklığı 5°C – 35°C

AVANTAJLARI

 ■ Dış ve iç mekanlarda uygulanabilir
 ■ Su bazlıdır
 ■ Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır
 ■ İçerdiği polimerler yüksek su geçirim-

sizlik sağlar
 ■ Neme karşı oldukça dayanıklıdır
 ■ Gözenekli alt yüzeyler dahil çok iyi ade-

rans sağlar

NITOPRIME BB
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İki komponentli, solventsiz, yüzeyden uygulanan 
nem toleranslı ve kalıcı nem engelleyici 
membrandır. Nitoflor DPM kürlendikten sonra, 
nemli beton yüzeylere mükemmel aderans 
sağlar ve yüzey membranı oluşturur. Sistem, 
%98’e kadar Higrometre değerleri veren 
yüzeylerde tüm zemin etüdleri yapıldıktan 
sonra adapte edilebilir

Nitoflor DPM, yüksek oranda kalıcı nem içeren 
çimento bazlı zeminler üzerinde astar ve/veya 
kaplama olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Nitoflor DPM, su yalıtım membranının bulunmadığı 
veya efektif olarak çalışmadığı alanlarda 
kullanılabilir.

Poliaspartik esaslı, iki komponentli, hızlı 
kürlenen, solventsiz, nem toleranslı sıvı 
uygulanan astardır. Kürlendikten sonra nemli 
ve kuru betona mükemmel yapışan bir yüzey 
membranı sağlar. Substrat içinde %98 bağıl 
nem oranına kadar higrometre okumaları 
sağlanabilir.

Yüksek seviyelerde kalıntı neme sahip çimento 
bazlıyüzeylerde astar / kaplama olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Neme dayanıklı su yalıtım 
membranının bulunmadığı veya efektif olarak 
çalışmadığı alanlarda kullanılabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kap Ömrü 52 dakika

Özgül Ağırlık (25°C) 1090

Viskozite (24,6°C) 1376 cps

Yapışma Dayanımı 

Betona (7gün) 3,51 MPa

Nemli Betona (7 gün) 4,28 MPa

Çekme Dayanımı
BS6319-7 (7 gün) 20,80 MPa

Eğilme Dayanımı
EN 196-1 (7 gün) 68,10 MPa

Basınç Dayanımı
EN 196-1 (7 gün) 84,80 MPa

Katlar arasındaki 
mininum süre 12 saat

Katlar arasındaki 
maksimum süre 48 saat

Hafif yaya trafiği 12 saat

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kap Ömrü (25°C) 110 dakika
Dokunma Kuruması 

25°C 30 dakika
2°C 45 dakika

Yapışma Dayanımı
EN 1542 > 3,5 N/mm²

Kuru Betona Yapışma Dayanımı, EN1542
25°C 3,7 MPa

2°C, 1 gün 3,20 MPa
2°C, 3 gün 3,50 MPa

Nemli Betona 
Yapışma Dayanımı, 
EN1542(25°C)

3,26 MPa

Fayans Üzerine 
Yapışma Dayanımı 
(25°C)

3,25 MPa

Shore D Sertliği
EN ISO 868 (25°C) 75

Çekme Dayanımı
ASTM D412 14,63 MPa

Uzama Çekmesi
ASTM D412 % 48.0

AVANTAJLARI

 ■ Zeminin kuruma süreçlerini bekleme-
den, vinil, halı ve reçine bazlı ürünlerin 
uygulamasına izin verir 

 ■ Fosroc reçine bazlı ürünlerinin altında 
nem toleranslı astar olarak kullanılır

AVANTAJLARI

 ■ Zeminin kuruma süreçlerini bekleme-
den, vinil, halı ve reçine bazlı ürünlerin 
uygulamasına izin verir

 ■ Fosroc reçine döşeme sistemlerinin 
kuru ve nem toleranslı uygulamala-
rı için alternatif bir astarlama sistemi 
sağlar

 ■ Hızlı kürlenir

NITOFLOR DPM NITOPRIME PA-FS
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Nitoprime 25, korozyon önleyici ve gelişmiş 
yapışma özelliklerine sahip iki komponentli 
epoksi astardır.

Nitoprime 25, Fosroc zemin ve kaplama çeşitleri ile 
kullanım için beton ve çelik yüzeylerde kullanılan 
(aşındırıcı raspa ile hazırlanan) genel amaçlı 
korozyon önleyici astardır. Ürün paslanmayı aktif 
olarak önler ve manuel hazırlanmış yüzeyler 
üzerinde uygulamaya toleranslıdır.

Nitoprime 150, tek komponentli, solvent içeren 
yüzey aktifleştiricidir.

Nitoprime 150, Fosroc Nitoproof 800/ UVR Top 
Coat ve Fosroc Polyurea ürünleri ile kaplanmış 
yüzeylerde, yüzeylerin tekrar aktifleştirilmesi için 
kullanılır.

Nitoprime 195, öncelikle kuru ve nemli beton ve 
çelik üzerinde Fosroc Polyurea için astar olarak 
kullanılan, %100 katı içerikli, iki komponentli 
epoksi reçine esaslı bir astar sistemidir.

Nitoprime 150, Fosroc Nitoproof 800/ UVR Top 
Coat ve Fosroc Polyurea ürünleri ile kaplanmış 
yüzeylerde, yüzeylerin tekrar aktifleştirilmesi için 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kap Ömrü 

23°C 2 saat

35°C 1 saat

Dokunma Kuruması 

23°C 4-5 saat

35°C 3 saat

Yeniden Kaplanabilme

23°C 6-8 saat

35°C 4 saat

Tam Kuruma 

23°C 9-10 saat

35°C 6 saat

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm Düşük viskoziteli şeffaf sıvı
Yoğunluk 1,0 kg/litre 
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Sarfiyat 100 m²/kg

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk

Komponent A Şeffaf, sarı sıvı
Komponent B Şeffaf, koyu sarı sıvı

Viskozite (23°C)
Yoğunluk (23°C)

Komponent A 1,11
Komponent B 1,02

Karışım 1,07
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +25°C
Dokunma Kuruması 

35°C 1 saat
20°C 2 saat
10°C 4-6 saat 

AVANTAJLARI

 ■ Aktif korozyon kontrolü
 ■ Fosroc zemin ve kaplama sistemleriyle 

kullanılmak üzere formüle edilmiştir

AVANTAJLARI

 ■ Kuru ve nemli betona mükemmel  
aderans 

 ■ Solventsiz

NITOPRIME 25 NITOPRIME 150

NITOPRIME 195
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CENTRO 225

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları

Ürün Tanımı

CENTRO 225 İnorganik polimer esaslı olup geniş kullanım 
dozu aralığında çalışan, erken dayanım ile birlikte 7 ve 28 
gün dayanımları artıran, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton 
katkısıdır. 

Kullanım Alanları
 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-

ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda, 
RCC betonlarında,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %5 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik İnorganik Polimer Esaslı 
Yoğunluk 1,05 – 1,09 kg/l
pH 8,3 – 10,3
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
- % 1,5'i arasında kullanılır. 

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra kalan suyla birlikte CENTRO 225 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapılacak 
ön deneylerle belirlenmelidir.

Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temizlen-
melidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler ancak 
mekanik olarak giderilebilir.

Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda be-
tonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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CENTRO 282

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları

Ürün Tanımı

CENTRO 282 İnorganik polimer esaslı olup geniş kullanım 
dozu aralığında çalışan, erken dayanım ile birlikte 7 ve 28 
gün dayanımları artıran, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton 
katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda, 
RCC betonlarında,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Be-
ton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %5 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır. Bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik İnorganik Polimer Esaslı 
Yoğunluk 1,13 – 1,19 kg/l
pH 4,5 – 6,5
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 

ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5 'i arasında kullanılır. 

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi yapabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde Karıştırılma-
sından sonra, kalan suyla birlikte CENTRO 282 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya labo-
ratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapılacak 
ön deneylerle belirlenmelidir.
Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.
Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temizlen-
melidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler ancak 
mekanik olarak giderilebilir.
Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda be-
tonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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CENTRO 327

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları

Ürün Tanımı

CENTRO 327 İnorganik polimer esaslı olup geniş kullanım 
dozu aralığında çalışan, erken dayanım ile birlikte 7 ve 28 
gün dayanımları artıran, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton 
katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda, 
RCC betonlarında,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Be-
ton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %5 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır. Bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik İnorganik Polimer Esaslı 
Yoğunluk 1,08 – 1,14 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 

ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi yapabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılma-
sından sonra, kalan suyla birlikte CENTRO 327 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya labo-
ratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapılacak 
ön deneylerle belirlenmelidir.
Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.
Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temizlen-
melidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler ancak 
mekanik olarak giderilebilir.
Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda be-
tonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.
Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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CENTRO 614

Ürün Tanımı

CENTRO 614 İnorganik polimer esaslı olup geniş kullanım 
dozu aralığında çalışan, erken dayanım ile birlikte 7 ve 28 
gün dayanımları artıran, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton 
katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda, 
RCC betonlarında,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Be-
ton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %5 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik İnorganik Polimer Esaslı 
Yoğunluk 1,09 – 1,15 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 

ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi yapabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agrega 
ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılmasından 
sonra, kalan suyla birlikte CENTRO 614 karışıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya labo-
ratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapılacak 
ön deneylerle belirlenmelidir.

Katkı, kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.

Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temizlen-
melidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler ancak 
mekanik olarak giderilebilir.

Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda be-
tonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları
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CENTRO 854

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları

Ürün Tanımı

CENTRO 854 İnorganik polimer esaslı olup geniş kullanım 
dozu aralığında çalışan, erken dayanım ile birlikte 7 ve 28 
gün dayanımları artıran, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton 
katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda, 
RCC betonlarında,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Be-
ton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %5 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik İnorganik Polimer Esaslı 
Yoğunluk 1,11 – 1,17 kg/l
pH 5,4 – 7,4
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 

ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi yapabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agrega 
ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılmasından 
sonra, kalan suyla birlikte CENTRO 854 karışıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya labo-
ratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapılacak 
ön deneylerle belirlenmelidir.

Katkı, kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.

Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temizlen-
melidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler ancak 
mekanik olarak giderilebilir.

Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda be-
tonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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NITRO 242

Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / 
Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı                       

Ürün Tanımı

NITRO 242 Naftalensülfonat ve monomer esaslı geniş kul-
lanım dozu aralığında çalışan, 7 ve 28 gün dayanımları 
artıran, priz geciktirici / yüksek oranda su azaltıcı / süper 
akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Erken dayanımın önemli olduğu beton üretimlerinde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

 ■ Yüksek ve zararlı kil içerikli agregalı beton üretimin-
de,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz geciktirici /Yüksek 
Oranda Su Azaltıcı /Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın karı-
şım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ İyi işlenebilirlik avantajı ile birlikte pompalanabilirliği 
kolaylaştırır.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik NaftalenSülfonat / Monomer Esaslı
Yoğunluk 1,09– 1,15 kg/l
pH 6,5 – 8,5
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) % 0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

% 1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte NITRO 242 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir 
durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması gerek-
mektedir.

 ■ İnce malzeme (agrega) azaldıkça ayrışma gözlemlenir.
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NITRO 242

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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NITRO 278

Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / 
Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı                       

Ürün Tanımı

NITRO 278 Naftalensülfonat ve monomer esaslı geniş kul-
lanım dozu aralığında çalışan, 7 ve 28 gün dayanımları 
artıran, priz geciktirici / yüksek oranda su azaltıcı / süper 
akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Erken dayanımın önemli olduğu beton üretimlerinde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

 ■ Yüksek ve zararlı kil içerikli agregalı beton üretimin-
de,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz geciktirici /Yüksek 
Oranda Su Azaltıcı /Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın karı-
şım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ İyi işlenebilirlikavantajı ile birlikte pompalanabilirliği 
kolaylaştırır.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik NaftalenSülfonat / Monomer Esaslı
Yoğunluk 1,18– 1,24 kg/l
pH 5,4 – 7,4
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) % 0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

% 1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte NITRO 278 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapıla-
cak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde ya-
pılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler 
ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılma-
sı durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durum-
da betonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

 ■ İnce malzeme (agrega) azaldıkça ayrışma gözlemlenir.
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Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.



179

NITRO 429

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / 
Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Ürün Tanımı

NITRO 429 Naftalensülfonat ve monomer esaslı geniş kul-
lanım dozu aralığında çalışan, 1 ve 28 gün dayanımları 
artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı 
beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Erken ve nihai dayanımın önemli olduğu beton üre-
timlerinde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

 ■ Agrega kirliliği yüksek olan yerlerde,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın karı-
şım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ İyi işlenebilirlik avantajı ile birlikte pompalanabilirliği-
kolaylaştırır.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Naftalen Sülfonat / Monomer Esaslı
Yoğunluk 1,07– 1,11 kg/l
pH 8,4 – 10,4
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) % 0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır. 

% 1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül) ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte NITRO 429 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapıla-
cak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde ya-
pılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler 
ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılma-
sı durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durum-
da betonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

 ■ İnce malzeme (agrega) azaldıkça ayrışma gözlemlenir.
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NITRO 429

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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NITRO 436

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / 
Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Ürün Tanımı

NITRO 436 Naftalensülfonat ve monomer esaslı geniş kul-
lanım dozu aralığında çalışan, 1 ve 28 gün dayanımları 
artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı 
beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Erken ve nihai dayanımın önemli olduğu beton üre-
timlerinde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

 ■ Agrega kirliliği yüksek olan yerlerde,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın karı-
şım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ İyi işlenebilirlik avantajı ile birlikte pompalanabilirliği-
kolaylaştırır.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.

 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) artırır.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Naftalen Sülfonat / Monomer Esaslı
Yoğunluk 1,16– 1,22 kg/l
pH 7,0 – 9,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) % 0,8 
– 1,5 arasında kullanılır. 

% 1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte NITRO 436 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda yapıla-
cak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde ya-
pılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzemeler 
ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılma-
sı durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir durum-
da betonun yüzeyinin nemli tutulması gerekmektedir.

 ■ İnce malzeme (agrega) azaldıkça ayrışma gözlemlenir.
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NITRO 436

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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GANTRE 243 GB

Ürün Tanımı

GANTRE 243 GB Polikarboksilat esaslı, aynı miktarda 
su katılması durumunda betona yüksek oranda kıvam ka-
zandıran, kıvam koruma özelliği olan, erken ve nihai da-
yanımları arttıran, C30/37 ve üstü betonlarda kullanılan 
hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Yüksek su kesme 
özelliğine ek olarak önemli ölçüde kıvam koruma etkisi bu-
lunmaktadır. 

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlar, köp-
rü ve sanat yapılarında, 

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de,

 ■ Uzun süreli taşıma amaçlı beton dökümlerinde kul-
lanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar. 

 ■ Katkı dozuna bağlı olarak nihai dayanımlarda önemli 
artış sağlar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,04 – 1,08 kg/l
pH 4,5 – 6,5
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır, kullanım oranı arttıkça betondaki 
yayılma miktarı artar.

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Yapılan laboratuvar çalışmasında oran belirlenirken agre-
gadaki metilen değerine dikkat edilmelidir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 243 GB 
karışıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı 
Beton Katkısı (Polikarboksilat içeren)
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GANTRE 243 GB

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir 
durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması gerek-
mektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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GANTRE 265

Ürün Tanımı

GANTRE 265 Polikarboksilat esaslı, aynı miktarda su ka-
tılması durumunda, betona yüksek oranda kıvam kazandı-
ran, kıvam koruma özelliği olan, erken ve nihai dayanımları 
arttıran, C30/37 ve üstü betonlarda kullanılan hiper akış-
kanlaştırıcı beton katkısıdır. Yüksek su kesme özelliğine ek 
olarak önemli ölçüde kıvam koruma etkisi bulunmaktadır. 

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlar, köp-
rü ve sanat yapılarında, 

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de,

 ■ Uzun süreli taşıma amaçlı beton dökümlerinde kul-
lanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar. 

 ■ Katkı dozuna bağlı olarak nihai dayanımlarda önemli 
artış sağlar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,05 – 1,09 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Kullanım oranı, agrega, çimento tipine ve beton sınıfına 
bağlı olarak laboratuvar çalışması sonucu belirlenir. 

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento ve agre-
ga, su/çimento oranı özellikleri nedeniyle) önerilir. 

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
dıktan sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 265 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı 
Beton Katkısı (Polikarboksilat içeren)
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GANTRE 265

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir 
durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması gerek-
mektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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GANTRE 325

Ürün Tanımı

GANTRE 325 Polikarboksilat esaslı, aynı miktarda su ka-
tılması durumunda betona yüksek oranda kıvam kazandı-
ran, kıvam koruma özelliği olan, erken ve nihai dayanımları 
arttıran, C30/37 ve üstü betonlarda kullanılan hiper akış-
kanlaştırıcı beton katkısıdır. Yüksek su kesme özelliğine ek 
olarak önemli ölçüde kıvam koruma etkisi bulunmaktadır. 

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlar, köp-
rü ve sanat yapılarında, 

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de,

 ■ Uzun süreli taşıma amaçlı beton dökümlerinde kul-
lanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 11.1 ve 11.2: Yüksek Oranda Su 
Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar. 

 ■ Katkı dozuna bağlı olarak nihai dayanımlarda önemli 
artış sağlar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,07 – 1,11 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır, kullanım oranı arttıkça betondaki 
yayılma miktarı artar.

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Yapılan laboratuvar çalışmasında oran belirlenirken agre-
gadaki metilen değerine dikkat edilmelidir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılma-
sından sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 325 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Priz geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper 
Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı (Polikarboksilat içeren)
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Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir 
durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması gerek-
mektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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Ürün Tanımı

GANTRE 326 Polikarboksilat esaslı, aynı miktarda su ka-
tılması durumunda betona yüksek oranda kıvam kazandı-
ran, kıvam koruma özelliği olan, erken ve nihai dayanımları 
arttıran, C30/37 ve üstü betonlarda kullanılan hiper akış-
kanlaştırıcı beton katkısıdır. Yüksek su kesme özelliğine ek 
olarak önemli ölçüde kıvam koruma etkisi bulunmaktadır. 

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlar, köp-
rü ve sanat yapılarında, 

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de,

 ■ Uzun süreli taşıma amaçlı beton dökümlerinde kul-
lanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın 
karışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre 
minimum %12 oranında azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar. 

 ■ Katkı dozuna bağlı olarak nihai dayanımlarda önemli 
artış sağlar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ Beton içerisindeki su miktarını azaltması sebebiyle, 
betonun suya ve dona karşı direncini artırır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,07 – 1,11 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül), %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır, kullanım oranı arttıkça betondaki 
yayılma miktarı artar.

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda priz gecikmesi ya-
pabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Yapılan laboratuvar çalışmasında oran belirlenirken agre-
gadaki metilen değerine dikkat edilmelidir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılma-
sından sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 326 karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı 
Beton Katkısı (Polikarboksilat içeren)
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GANTRE 326

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, priz süreleri uzayabilir. Böyle bir 
durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması gerek-
mektedir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.



PREKAST 
KATKILARI
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GANTRE 233 PRC

Yüksek Erken Dayanım Arttırıcı / Yüksek Oranda 
Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Ürün Tanımı

GANTRE 233 PRC Çeşitli polikarboksilatların bir araya 
gelerek mükemmel bir kombinasyon oluşturduğu, güçlü 
sterik engel mekanizması ile konvansiyonel katkılardan 
daha üstün bir performansa sahip süper akışkanlaştırıcı ve 
yüksek oranda su azaltıcı beton katkısıdır.

Yüksek dispersiyon ve su kesme özelliklerine sahip GANT-
RE 233 PRC, erken dayanımın önemli olduğu prekast en-
düstrisi için özel geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

 ■ Prekast yapı elemanlarında,

 ■ Erken yüksek dayanım gerektiren ve erken kalıp sö-
kümü gerektiren uygulamalarda,

 ■ Ultra yüksek dayanımlı ve kendiliğinden yerleşen be-
ton (KYB) üretiminde kullanılır.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın ka-
rışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır. Kullanım oranı arttıkça 
su kesme oranı artar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Vibrasyon gerektirmeyen, yüksek oranda akışkanlık 
özelliğine sahip kendiliğinden yerleşen beton üreti-
mini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ İşçilik maliyetlerini azalttığı için ekonomi sağlar.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,05 – 1,09 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır.

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda ayrışma ve kusma 
gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda beton di-
zaynında düzeltme yapılmalıdır. FOSROC Yapı Kimyasal-
ları A.Ş. Teknik Destek Birimi’ne danışılabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 233 PRC 
karışıma ilave edilir.

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, erken dayanım düşebilir.

 ■ Düşük kıvamda döküldüğünde homojen yerleşme 
için düşük vibrasyon yapılması önerilir.

 ■ Daha yüksek performans istendiğinde metilen değer-
leri düşük malzemelerle ve optimum Dmax aralığın-
da da çalışılmalıdır.
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GANTRE 233 PRC

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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GANTRE 535 PRC

Yüksek Erken Dayanım Arttırıcı / Yüksek Oranda 
Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Ürün Tanımı

GANTRE 535 PRC Çeşitli polikarboksilatların bir araya 
gelerek mükemmel bir kombinasyon oluşturduğu, güçlü 
sterik engel mekanizması ile konvansiyonel katkılardan 
daha üstün bir performansa sahip süper akışkanlaştırıcı ve 
yüksek oranda su azaltıcı beton katkısıdır.

Yüksek dispersiyon ve su kesme özelliklerine sahip GANT-
RE 535 PRC, erken dayanımın önemli olduğu prekast en-
düstrisi için özel geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

 ■ Prekast yapı elemanlarında,

 ■ Erken yüksek dayanım gerektiren ve erken kalıp sö-
kümü gerektiren uygulamalarda,

 ■ Ultra yüksek dayanımlı ve kendiliğinden yerleşen be-
ton (KYB) üretiminde kullanılır.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azal-
tıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona gören ayrıştırma riski olmaksızın ka-
rışım suyu miktarını, kullanılan katkı dozuna göre mi-
nimum %12 oranında azaltır. Kullanım oranı arttıkça 
su kesme oranı artar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Vibrasyon gerektirmeyen, yüksek oranda akışkanlık 
özelliğine sahip kendiliğinden yerleşen beton üreti-
mini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple, betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

 ■ İşçilik maliyetlerini azalttığı için ekonomi sağlar.

 ■ Uygun malzeme ve dizayn ile düşük dozlarda da 
yüksek performans yakalanabilir.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Polikarboksilat Esaslı
Yoğunluk 1,05 – 1,09 kg/l
pH 4,0 – 6,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık IBC, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa ve ürün tipine bağlı olarak 
bağlayıcı dozunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,8 
– 1,5'i arasında kullanılır.

%1,5 üzerinde kullanılması durumunda ayrışma ve kusma 
gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda beton di-
zaynında düzeltme yapılmalıdır. FOSROC Yapı Kimyasal-
ları A.Ş. Teknik Destek Birimi’ne danışılabilir.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte GANTRE 535 PRC 
karışıma ilave edilir.

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanıl-
ması durumunda, erken dayanım düşebilir.

 ■ Düşük kıvamda döküldüğünde homojen yerleşme 
için düşük vibrasyon yapılması önerilir.

 ■ Daha yüksek performans istendiğinde metilen değer-
leri düşük malzemelerle ve optimum Dmax aralığın-
da da çalışılmalıdır.
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Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.



REDOZ 
KATKILARI
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ACCORD 332

Şantiyede Beton Kıvamını Artıran Dozlama Katkısı

Ürün Tanımı

ACCORD 332 Modifiye lignin esaslı, şantiyede kıvamı dü-
şen betonların kıvamının artırılması, betonun rahat pom-
palanabilir ve işlenebilir olmasını sağlayan beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

 ■ Şantiyelerde, betonun yerleştirme zorluğu olabilece-
ği üretimlerde, ayrışma riski olmaksızın gerekli per-
formans ve ekonomik çözümlerin istendiği yerlerde,

 ■ Döşeme betonu, temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimin-
de,

 ■ Düşük kıvamlı betonları yükseltmek amacıyla kulla-
nılır.

Özellikleri / Avantajları

 ■ Yaz aylarında (hava sıcaklığı, düşük rutubetli ortam 
ve rüzgârlı havalar) nedeniyle düşen beton kıvamla-
rını 8 -12 cm yükseltir.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Betonda uygulama esnasında slump atışı ile mevcut 
mukavemeti muhafaza eder.

 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.

 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 
elde edilmesini sağlar.

 ■ Klorür içeriği %0,1’in altındadır, bu sebeple betonar-
me yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Modifiye Lignin Esaslı
Yoğunluk 1,04 – 1,08 kg/l
pH 7,0 – 9,0
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme 1000 kg’lık tank, 220 kg varil.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile + 35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden iti-
baren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa bağlı olarak, bağlayıcı do-
zunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,5 – 0,8'i ara-
sında kullanılır. 

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento ve agre-
ga, su/çimento oranı özellikleri nedeniyle) önerilir.

Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması 
durumunda, ayrışma olabilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenen performansı sağlaması için, tercihen en hızlı devirde 
3 dakika veya laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede 
karıştırılması sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Yüksek dozajlarda ve hava sıcaklığının düştüğü du-
rumlarda kullanılacaksa priz gecikmesi göz önünde 
bulundurularak katkı dozajı belirlenmelidir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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AF 111

Ürün Tanımı

AF 111 Betonun hızlı priz almasını sağlayan, erken yüksek 
dayanıma uygun priz hızlandırıcı beton katkısıdır. 

Kullanım Alanları

 ■ Soğuk hava ve don etkisinin bulunduğu, gece-gün-
düz beton üretiminin devam edeceği durumlarda,

 ■ Prekast, prefabrik, döşeme betonu, temel, perde, ki-
riş ve kolonlarda,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ Seri döküm yapılan betonlarda,

 ■ Erken kalıp alınması istenen durumlarda,

 ■ Erken dayanım istenen durumlarda kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 6:  Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre, betonun priz başı ve sonunun 
hızlı olmasını sağlar.

 ■ Özellikle soğuk havalarda betonun ısısını koruyarak 
priz süresini kısaltır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Özel kimyasal bileşenler
Yoğunluk 1,12 – 1,18 kg/l
pH 4,2 – 6,2
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Donma Noktası <-6ºC
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda -6ºC 
ile +35ºC arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, -6°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa bağlı olarak, bağlayıcı do-

zunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,5–2,0'si ara-
sında kullanılır. 

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento ve agre-
ga, su/çimento oranı özellikleri nedeniyle) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agrega, 
akışkanlaştırıcı beton katkısı ve su, homojen bir şekilde karıştı-
rıldıktan sonra, üretim sırasında veya daha sonra AF 111 karı-
şıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve istenilen 
performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya laboratuvar 
deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Soğuk iklimde dökülen betonlarda;

 ■ Betonu don etkisinden korumak, 

 ■ Betonda oluşan hidratasyon sıcaklığının korumak 
için gerekli tedbirleri almak,

 ■ Uygun çimento tipi (tercihen erken dayanımları yük-
sek) seçmek,

 ■ Betonu, 5,0 MPa oluncaya kadar geçen sürede uy-
gun kür metodu ile korumak,

 ■ Kalıp yüzeylerini kar, su birikintilerinden temizlemek,

 ■ Sıcaklığın düştüğü durumlarda, günün en sıcak saat-
lerinde beton dökümünü yapmak, betonun durabilite-
si (dayanıklılığı) açısından çok önemlidir.

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun erken dayanımını arttırmak için kür 
edilmesi ve gerekli ortam tedbirlerinin doğru şekilde 
alınması önemlidir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.

Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı
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AF 150

Ürün Tanımı

AF 150 Betonun hızlı priz almasını sağlayan, erken yüksek 
dayanıma uygun priz hızlandırıcı beton katkısıdır. 

Kullanım Alanları

 ■ Soğuk hava ve don etkisinin bulunduğu, gece-gün-
düz beton üretiminin devam edeceği durumlarda,

 ■ Prekast, prefabrik, döşeme betonu, temel, perde, ki-
riş ve kolonlarda,

 ■ Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

 ■ Seri döküm yapılan betonlarda,

 ■ Erken kalıp alınması istenen durumlarda,

 ■ Erken dayanım istenen durumlarda kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 6:  Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre, betonun priz başı ve sonunun 
hızlı olmasını sağlar.

 ■ Özellikle soğuk havalarda betonun ısısını koruyarak 
priz süresini kısaltır.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Özel kimyasal bileşenler
Yoğunluk 1,16 – 1,22 kg/l
pH 5,1 – 7,1
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Donma Noktası <-6ºC
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda -6ºC 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, -6°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Betondan istenilen performansa bağlı olarak, bağlayıcı do-

zunun (çimento, mikro silika, uçucu kül) %0,5–2,0'si ara-
sında kullanılır. 

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento ve agre-
ga, su/çimento oranı özellikleri nedeniyle) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agrega, 
akışkanlaştırıcı beton katkısı ve su, homojen bir şekilde karıştı-
rıldıktan sonra üretim sırasında veya daha sonra AF 150 karı-
şıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve istenilen 
performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya laboratuvar 
deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Soğuk iklimde dökülen betonlarda;

 ■ Betonu don etkisinden korumak, 

 ■ Betonda oluşan hidratasyon sıcaklığının korumak 
için gerekli tedbirleri almak,

 ■ Uygun çimento tipi (tercihen erken dayanımları yük-
sek) seçmek,

 ■ Betonu, 5,0 MPa oluncaya kadar geçen sürede uy-
gun kür metodu ile korumak,

 ■ Kalıp yüzeylerini kar, su birikintilerinden temizlemek,

 ■ Sıcaklığın düştüğü durumlarda, günün en sıcak saat-
lerinde beton dökümünü yapmak, betonun durabilite-
si (dayanıklılığı) açısından çok önemlidir.

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.

 ■ Taze betonun erken dayanımını arttırmak için kür 
edilmesi ve gerekli ortam tedbirlerinin doğru şekilde 
alınması önemlidir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.

Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı
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CENTRO 147 WP

Su Geçirimsizlik Beton Katkıları

Ürün Tanımı

CENTRO 147 WP, özel kimyasallar içermekte olup beto-
nun karışım suyunu azaltan ve betonun geçirimsizliğini 
artıran su geçirimsizlik katkısıdır. Fosroc beton katkılarıyla 
uyumludur.

Kullanım Alanları
 ■ Su ile temasta olan harç ve beton yapılarında,
 ■ Beton su depolarında ve su tanklarında,
 ■ Havuz ve benzer yapılarda,
 ■ Tüneller, temeller, menfezler, kanallar, su depoları, 

menhollerde,
 ■ Yol döşemelerinde, beton döşemelerinde,
 ■ Yeraltı su seviyesinde yapılan beton temellerinde 

kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 9: Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkılar 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre su emmeye karşı geçirimsizliği 
arttırır.

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın be-
tonun karışım suyunu azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.
 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.
 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) arttırır.
 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 

elde edilmesini sağlar.
 ■ Mineral katkılarla uyumludur.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Özel kimyasallar
Yoğunluk 1,06 – 1,10 kg/l
pH 4,5 – 6,5
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 

ile + 35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden iti-
baren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Bağlayıcı ağırlığının kütlece % 0,3 – 1,0 aralığında kulla-
nılması uygundur.  

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga, akışkanlaştırıcı beton katkısı ve su homojen bir şekil-
de ile karıştırıldıktan sonra üretim sırasında CENTRO 147 
WP karışıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-

pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.
 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.
 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 

yapılmalıdır.
 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-

lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Kullanım dozajı arttıkça priz gecikmesi yapabilir. Kul-
lanım oranı belirlenirken buna dikkat edilmelidir.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.



210

NITRO 147 WP

Su Geçirimsizlik Beton Katkıları

Ürün Tanımı

NITRO 147 WP, özel kimyasallar içermekte olup betonun 
karışım suyunu azaltan ve betonun geçirimsizliğini artıran 
su geçirimsizlik katkısıdır. Fosroc beton katkılarıyla uyum-
ludur

Kullanım Alanları
 ■ Su ile temasta olan harç ve beton yapılarında,
 ■ Beton su depolarında ve su tanklarında,
 ■ Havuz ve benzer yapılarda,
 ■ Tüneller, temeller, menfezler, kanallar, su depoları, 

menhollerde,
 ■ Yol döşemelerinde, beton döşemelerinde,
 ■ Yeraltı su seviyesinde yapılan beton temellerinde 

kullanılabilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 9: Su Geçirimsizlik Kimyasal Katkılar 

Özellikleri / Avantajları

 ■ Katkısız betona göre su emmeye karşı geçirimsizliği 
arttırır.

 ■ Katkısız betona göre ayrıştırma riski olmaksızın be-
tonun karışım suyunu azaltır.

 ■ Akışkanlaştırıcı özelliği ile betonun daha kolay yer-
leşmesini sağlar.

 ■ Erken ve nihai dayanımlarda önemli artış sağlar.
 ■ Betonun rahat pompalanmasını sağlar.
 ■ Betonun durabilitesini (dayanıklılığını) arttırır.
 ■ Betonda, yerleştirme sonrası daha düzgün bir yüzey 

elde edilmesini sağlar.
 ■ Mineral katkılarla uyumludur.
 ■ Bu özelliklerinin yanında yüksek su kesme de sağla.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Özel kimyasallar
Yoğunluk 1,16 – 1,22 kg/l
pH 7,8 – 9,8
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bidonlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Bağlayıcı ağırlığının kütlece % 0,8 – 1,5 aralığında kulla-
nılması uygundur.  

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması (kullanılan çimento, mineral 
bağlayıcı ve agrega tipi ile hedeflenen su/çimento oranına 
göre) önerilir.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga, akışkanlaştırıcı beton katkısı ve su homojen bir şekilde 
ile karıştırıldıktan sonra üretim sırasında NITRO 147 WP 
karışıma ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-

pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.
 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.
 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 

yapılmalıdır.
 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-

lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Yüksek dozajlarda ve hava sıcaklığının düştüğü du-
rumlarda kullanılacaksa priz gecikmesi göz önünde 
bulundurularak katkı dozajı belirlenmelidir.

Notlar 
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 
Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.
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ARC 224

Ürün Tanımı

ARC 224 Yüksek oranda yoğunlaştırılmış hava sürükleyici 
beton katkısıdır. Betonun donma-çözünmeye karşı diren-
cini arttırır. 

Kullanım Alanları

 ■ Beton yollar

 ■ Hava alanları, pist ve taksi yollarında,

 ■ Apronlar ve uçak bekleme yerleri,

 ■ Barajlar ve su depoları,

 ■ Su ile temasta olan harç ve beton yapılarda kullanı-
labilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 6: Hava Sürükleyici Kimyasal Kat-
kılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Donma çözülme direncini artırır.

 ■ Durabiliteyi arttırır.

 ■ Sertleşmiş betonda optimum hava boşluk yapısına 
ulaşmayı sağlar.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Yüzey aktif maddelerden oluşan sıvı
Yoğunluk 1,03 – 1,07 kg/l
pH 5,7– 7,7
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Donma Noktası <5%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Bağlayıcı ağırlığının kütlece %0,2 – 0,6 dozajında kullanıl-
ması uygundur.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması önerilir. Bu oran beton içeri-
sindeki hedeflenen hava miktarına göre belirlenmelidir.

Farklı firmaların ürünleri ile karşılaştırılmamalıdır.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), agre-
ga ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırılma-
sından sonra, kalan suyla birlikte ARC 224 karışıma ilave 
edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır. 

Fosroc beton katkı tipleri ile uyumludur.

Eğer vibrasyon yapılacaksa, betondaki hava dağılımının 
bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direkt verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Belirlenen maksimum dozajın üzerinde kullanılması 
önerilmez.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.

Hava Sürükleyici Beton Katkıları
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ARC 235 E

Ürün Tanımı

ARC 235 E Yüksek oranda yoğunlaştırılmış hava sürük-
leyici beton katkısıdır. Betonun donma-çözünmeye karşı 
direncini arttırır. 

Kullanım Alanları

 ■ Beton yollar

 ■ Hava alanları, pist ve taksi yollarında,

 ■ Apronlar ve uçak bekleme yerleri,

 ■ Barajlar ve su depoları,

 ■ Su ile temasta olan harç ve beton yapılarda kullanı-
labilir.

Standartlar 

TS EN 934-2 Çizelge 6: Hava Sürükleyici Kimyasal Kat-
kılar

Özellikleri / Avantajları

 ■ Donma çözülme direncini artırır.

 ■ Durabiliteyi arttırır.

 ■ Sertleşmiş betonda optimum hava boşluk yapısına 
ulaşmayı sağlar.

 ■ İstenilen kapiler boşluk (hava değerine) ulaşmakla 
birlikte belirli bir mukavemet değeri sağlar.

Teknik Bilgiler

Kimyasal İçerik Yüzey aktif maddelerden oluşan sıvı
Yoğunluk 1,03 – 1,07 kg/l
pH 7,8– 9,8
Renk Kahverengi
Toplam Klor Maksimum 0,1%
Donma Noktası <5%
Alkali İçeriği <5%

Ambalaj 

Dökme, 1000 kg’lık tank, 220 kg varil ve 30 kg plastik bi-
donlarda.

Depolama Koşulları / Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur.

Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 

hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Kullanım Aralığı (Dozaj)

Bağlayıcı ağırlığının kütlece %0,2 – 0,6 dozajında kullanıl-
ması uygundur.

Optimum katkı dozunu bulmak için, laboratuvarda ön de-
neme karışımlarının yapılması önerilir. Bu oran beton içeri-
sindeki hedeflenen hava miktarına göre belirlenmelidir.

Farklı firmaların ürünleri ile karşılaştırılmamalıdır.

Gerektiğinde FOSROC Yapı Kimyasalları A.Ş. Teknik 
Destek Birimi’ne danışılmalıdır.

Uygulama Metodu

Bağlayıcı (çimento, ardından mikro silika, uçucu kül), ag-
rega ve suyun (%70 – 80’i) homojen bir şekilde karıştırıl-
masından sonra, kalan suyla birlikte ARC 235 E karışıma 
ilave edilir. 

Katkının, beton içerisinde homojen olarak dağılması ve is-
tenilen performansı sağlaması için, tercihen 2 dakika veya 
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılması 
sağlanır. 

Fosroc beton katkı tipleri ile uyumludur.

Eğer vibrasyon yapılacaksa, betondaki hava dağılımının 
bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 ■ Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuvarda ya-
pılacak ön deneylerle belirlenmelidir.

 ■ Katkı, kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.

 ■ Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar temiz-
lenmelidir. Sertleşen / kürünü tamamlayan malzeme-
ler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 ■ Belirlenen maksimum dozajın üzerinde kullanılması 
önerilmez.

Notlar 

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler, labora-
tuvar deneylerine dayanmaktadır. 

Gerçekte elde edilen değerler, şartlar sebebiyle (ortam, 
malzeme vb.) değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili 
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
(SDS) talep edebilirler.

Hava Sürükleyici Beton Katkıları
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CONPLAST F294

Kullanım Alanları

Düşük yoğunluklu köpük beton üretimi için kullanılır. Köpük 
betonun genel kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

 ■ Hacim kaybetmeden kalan zemin tesisi için dolgu 
harcı

 ■ Yangın ve sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla 
boşluk doldurmak ve kullanılmayan çözelti ve yakıt 
tankları, demiryolu platformlarının altları, eski maden 
alanları ve kullanılmayan lağım gibi alanların zaman 
içerisinde çökmesini kontrol altına almak

 ■ Çatı mastarları, asma zeminler ve bodrum katlar için 
izolasyon malzemesi olarak kullanım

 ■ Toprak set, köprü ayakları, tünel ve kemerler gibi yer-
lerde yarı-yapısal destek olarak kullanım

Avantajları

 ■ Köpük Oluşturucu makina ile birlikte kullanıldığında, 
tutarlı yoğunlukta ve stabil ön-köpük (pre-foam) üre-
timi sağlar.

 ■ Önceden karıştırılmış harca istenilen miktarın kolay-
ca eklenebilmesi, son yoğunluğun kolay kontrolünü 
sağlar.

 ■ Karışım hazır beton mikserleri ile yapılabildiğinden, 
pahalı karışım ekipmanına gerek duyulmaz.

 ■ Sıkışma olmadan kolayca yerleştirilebilen, yüksek 
hareketli köpük beton üretir.

 ■ Beton köpük hacmini korur, sertleşme sırasında ve 
sonrasında çökme (hacim kaybı) olmaz.

Tanım 
Conplast F294, seçili yüzey aktiflerden oluşan konsantre 
bir çözeltidir. Köpük Oluşturucu makine ve uygun bir su 
kaynağı ile birlikte kullanıldığında, Conplast F294 bazik 
şartlarda tutarlılığını koruyan, köpük beton yapımına uy-
gun ön köpük oluşturur.

'Köpük beton', ön-köpüğün kontrollü şekilde beton harcına 
ya da kum:çimento harcına katılması ile elde edilen ürünü 
tanımlamak için kullanılan endüstriyel bir terimdir. Bu yön-
temle 900 ile 1500 kg/m3 arası yoğunluk sağlamak müm-
kündür. Köpük beton hafif ve taşınabilirdir ve kendi hidrolik 
yükü altında uzun mesafe akabilir, boşluk doldurma, çatı 
mastarı ve çukur zeminleme için ideal bir materyaldir.

Teknik Destek

Fosroc, saha yardımı amaçlı teknik destek ve karışım 
seçimi, değerlendirme süreci, köpük oluşturucu ve diğer 

ekipmanlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Geniş 
bir karışım yelpazesi yanı sıra, taze ve sertleştirilmiş beton 
ürünleri ile ilgili teknik veri ve rehberlik hizmeti de sunula-
bilir.

Daha fazla bilgi için, en yakın Fosroc ofisimize bekliyoruz.

Sık kullanılan dozajlar

Conplast F294 dozajı, kullanılan orijinal materyale ve kö-
pük betondan beklenen son yoğunluğa göre değişir. Ge-
nellikle kullanılan dozajlar, elde edilen her bir metre küp 
köpük beton başına 0.6 ile 1.0 litre arasında ve 1500 to 
900kg/m3 yoğunluk oranı içerisinde değişiklik gösterir.

İstenen şartları sağlayacak köpüklü Conplast F294 dozajı-
nı belirlemek için, esas süreçte kullanılacak materyaller ve 
şartlar altında deneme yapılması gerekmektedir.

Farklı dozaj kullanımı

Gerekli görüldüğü durumda ya da istenen karışımı sağla-
yabilecekse, veri tablosunda gösterilen dozajların dışında 
bir dozaj miktarı kullanılabilir. En yakın Fosroc ofisinden 
bilgi alabilirsiniz.

Özellikler

Görünüm: Şeffaf altın rengi sıvı
Özgül ağırlık: Genellikle20ºC’de 1.05

Bazik İçerik: Genellikle 30.0 g. Na2O eşdeğerin-
den daha az / litrelik karışım.

Kullanım talimatları
Köpük üretimi
Köpük oluşturucu makina içerisine su ve Conplast F294 
beslemesi yapılarak ön köpük oluşturulur. Bu tür makinalar 
üzerinde 4 litre Conplast F294 ile 100 litre su karıştırarak 
%4’lük bir çözelti sağlayacak şekilde kalibre edilmiş orantı-
sal besleme birimi tespiti yapılabilir. 

Ön köpük için yalnızca temiz su kullanılabilir. Beton yıka-
ma suyu ya da diğer kaynaklardan edinilen yüksek kalsiyu-
miyonu içerikli sular kullanılmamalıdır.

Her ekipman türü için gereken köpük üretici işletim pro-
sedürlerini belirten tablo mevcuttur. Ön köpük üretimi için 
bu tablolarda belirtilen talimatlar izlenmelidir. Ekipmanın 
doğru kullanımına ilişkin saha tatbikatları, makina servis 
sağlayıcının saha mühendisleri ve dağıtım makinesi mü-
hendisleri tarafından gerçekleştirilebilir. Dahafazla bilgi ve 
yardım için Fosroc Teknik Destek Departmanı’na danı-
şabilirsiniz.

Köpük Beton Katkısı
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İlk harç karışımı

Hazır karışım mikseri içerisinde kum:çimento harcı önce-
den karıştırılmış olmalıdır.En iyi sonuç, 300mm elekten 
yüksek oranda geçen ince kum ile elde edilir.Kum içeri-
sinde 2 mm’den büyük materyal miktarı mümkün olduğun-
ca az olmalıdır, aksi takdirde oluşan köpüğün stabilitesi 
özellikle düşük yoğunluklarda daha az olacaktır. Düşük 
yoğunluklarda en iyi sonuç için inşaat ya da harç kumu 
kullanılmalıdır.

İlk harç için gereken karışım oranı, arzu edilen basınç da-
yanımı ve son yoğunluğa göre değişiklik göstermektedir. 
Daha zengin bir başlangıç harcı, aynı yoğunlukta daha 
sağlam köpük beton elde edilmesini sağlayacaktır

Tablo 1: İlk deneme için örnek harç karışım oranları

Hedeflenen kuru yoğunluk
kg/m3:

Hedeflenen ıslak yoğunluk
kg/m3:

Kum: çimento oranı
(ağırlığa göre): 

800  1000 1200 1400 1600

860  1060 1260  1460 1660

1 : 1  3 : 2  2 : 1  3 : 1  4 : 1

Tablo 1’de, beklenen farklı son yoğunluğa göre gereken 
başlangıç değerleri gösterilmiştir. Belirtilen rakamlar or-
talama değerlerdir ve yalnızca tahmin amaçlı bir rehber 
olarak verilmiştir.Denemeler her zaman en uygun karışım 
oranlarını ve gereksinimleri karşılayacak ön-köpük oranını 
belirlemek amacıyla, esas uygulamada kullanılacak mater-
yaller ve şartlar kullanılarak yapılmalıdır.Denemeler sıra-
sında gerekli görülürse ve istenen şartları karşılayabileceği 
kesinleşmişse, harç karışım miktarları Tablo 1’de belirtilen 
değerlerin dışına çıkabilir.

İlk harç işlenebilirliği

Ön köpük eklenmeden önceki harcın işlenebilirliği, slump 
değerine göre önceden ayarlanmış olmalıdır.

Bu sonucu elde etmek için gereken su miktarı genellikle 
0.5 ile 0.6 arası su:çimento oranına denk gelmektedir, an-
cak kum kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Yapılacak 
işin gereksinimlerini karşılıyorsa ya da yerel materyallerin 
su ihtiyacına göre belirtilen sınırların dışında değerler kul-
lanılabilir.

İlk harcın işlenebilirliğini analiz etmenin bir diğer yolu da, 
ön köpük eklemeden önce hazır karışım mikserinin içinde 
iken gözlem yapmaktır. Mikser yavaş hızda dönerken, kul-
lanıma uygun harç tank içerisinde düz bir hizaya gelecek-
tir ve arka bıçak üzerinde rahat biçimde akabilir durumda 
olacaktır.

Elde edilen karışımın işlenebilirliği, istenen son yoğunluğu 
elde etmek için gereken köpük miktarını belirlemede kritik 
önem taşımaktadır. Yukarıda belirtilen değerlerden daha 
düşük işlenebilirliği olan karışımlar, ön köpüğün harca ye-
dirilmesini zorlaştıracaktır, bu nedenle harcın karıştırılması 
süreci uzayabilir. Ön köpük 3 ile 4 dakika hızlı dönüş son-
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rasında harca karışmazsa, mikserin arkasına 10 ile 20 litre 
fazladan su eklenerek hızlı dönme sürecinin tekrarlanması 
gerekebilir.

Gereken başlangıç harcı hacmi

Ön köpük eklenmesi sonucunda malzemenin hacmi arta-
cağı için, mikser içerisinde bu artan hacmi karşılayabilecek 
kadar boşluk bulunması son derece önemlidir. İlk harcın 
karışım ağırlığı hesaplanırken bu durum akılda bulundu-
rulmalıdır.Şekil 1’de, farklı yoğunluklar için 1 metre küp 
köpük beton üretimi için gereken yaklaşık ilk harç miktarı 
gösterilmektedir.

Şekil 1: Bir metre küp köpük beton için gereken ilk 
harç miktarı.

Köpük ekleme prosedürü

Belirli yoğunlukta köpük beton elde etmek için gereken 
ön-köpük miktarları, köpük oluşturucu veri tablolarında 
gösterilmektedir. Burada belirtilen talimatlar, veri tablosun-
da gösterilen bilgiler ile birlikte kullanılmalıdır. Elde edilen 
ön köpük, karıştırılmış harcın bulunduğu hazır karışım mik-
serinin tankına eklenir. 

Ekleme yapıldıktan sonra, köpük beton kendi kendine 
düzlenen bir sıvı haline gelecektir. İnşaat sahasında hazır 
karışım mikserinin tankında bulunan harca ön köpük ek-
lenmesi, fabrikada ekleme yapmaktan daha fazla kolaylık 
sağlamaktadır. Köpük beton uzun mesafeye götürülecekse 
ya da iki döküm arasında uzun zaman geçecekse, köpükte 
çöküntü oluşabilir. Bu çöküntü sonucu köpük betonun yo-
ğunluğu artacak ve verilen ürün azalacaktır.

Hazır karışım mikserinin hızlı ayarda dönen tankında bu-
lunan harca gerekli miktarda ön köpük eklenir.Tankın dö-
nüşü, ön köpük ve harcı birbirine karıştırarak köpük beton 
oluşturacaktır.Ön köpüğün eklenmesini takiben hızlı dönüş 
2 ile 4 dakika boyunca devam etmelidir, böylelikle ön köpü-
ğün tam olarak karışıma yedirildiğinden emin olunur.

Karışımın yedirilmesinden sonra köpük betonun yoğunlu-
ğu kontrol edilerek istenilen yoğunluğun elde edildiğinden 
emin olunmalıdır.Sonrasında köpük beton kullanıma hazır 
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olacaktır.Harç kendini düzleyecek bir kıvamda olacağın-
dan doğrudan kullanılacak alana, çukurlara, kanal ya da 
borulara dökülebilir. Köpük beton aynı zamanda standart 
beton pompalama ekipmanı kullanılarak pompalanabilir. 
Daha fazla bilgi için Fosroc Teknik Destek Departmanı’nı 
arayabilirsiniz.

Uyumluluk

Conplast F294 Portland çimentosu ile kullanıma uygundur. 
Kül, yüksek fırın cürufu ve mikrosilika gibi çimento eklenti-
leri, ön karışımı yapılmış harca eklenebilir. Bu tür eklentile-
rin sistem üzerindeki etkilerini anlamak için deneme yapıl-
ması gerekmektedir.

Conplast F294 genellikle aynı karışımda kullanılan diğer 
Fosroc beton katkıları ile uyumludur. Beton katkıları ayrı 
ayrı katılmalı ve katkılar karıştırma öncesi birbirine karış-
tırılmamalıdır.Deneme amaçlı karışım yapılarak istenen 
performansın sağlandığından emin olunmalıdır.

Daha fazla bilgi için Fosroc Teknik Destek Departmanı’na 
danışabilirsiniz.

Aşırı doz etkileri

Ön karışımı yapılmış harca yüksek miktarda köpük eklen-
mesi yoğunluğu ve basınç dayanımını düşürecektir.

Kürleme

Uygun görülen durumlarda doğru kürleme uygulaması ger-
çekleştirilmelidir. Su spreyleme veya ıslak çuval bezigibi 
yöntemler yerine Concure*ile spreylenmiş kür membranı 
kullanılmalıdır. Ancak kurumadan önce köpük beton üze-
rinde hasar oluşumunu engellemek için uygulama yapıl-
madan önce bir miktar beklenmelidir.

Normal performans

Beton malzemeleri ve şartlar dâhilindebirçok değişken be-
ton katkısı tercihini ve kullanımını etkileyebilir.Mevcut ma-
teryal ve şartlar sağlanarak deneme yapılması yolu ile en 
uygun karışım yöntemi ve katkı dozajı belirlenmelidir.

Basınç dayanımı

Sertleşmiş köpük betonun basınç dayanımı, yoğunluk ve 
ana harcın çimento muhteviyatı ile doğru orantılıdır. Şe-
kil 2’de Conplast F294’ün performans analizi için yapılan 
testler sonucunda elde edilen tipik basınç dayanımı değer-
leri verilmiştir. Bu sonuçlar yalnızca test sonuçlarını gös-
termektedir ve yalnızca tahmini performans değeri olarak 
kabul edilmelidir. Su:çimento oranı ve kullanılan materyal-
ler gibi bazı faktörler basınç dayanımını etkileyebilir. Esas 
kullanım sırasında geçerli olan şartlar altında test yapılma-
lıdır. Köpük betonun basınç dayanımı ile ilgili daha fazla 
bilgi içeren veri tablosu mevcuttur.

Şekil2:Köpük betonun 28 gün içerisindeki tipik basınç 
dayanımı değerleri 

Kullanım sınırları

Conplast F294 doğrudan harca eklenmemelidir ve bu şe-
kilde kullanımı köpük beton oluşturmamaktadır. Conplast 
F294 yalnızca uygun olduğu onaylanmış Köpük Üretici ile 
kullanılmalıdır.

ConplastF294belirli kum türleri ile özellikle iri taneli kum ile 
kullanıma uygun olmayabilir. Çoğunlukla 2mm çapından 
daha büyük taneli kum kullanılmamalıdır.

Ön köpük, beton yıkama suyu ya da farklı kaynaklardan 
alınan yüksek kalsiyum iyonu içeren su kullanılarak üre-
tilmemelidir.

Verim

Fazladan zaman gerektiren sıkı denetimler kullanılmadığı 
sürece,köpük betonun yoğunluğu +100kg/m3 farklılık gös-
terebilir. Gerek duyulan materyal miktarı hesaplanırken bu 
sapma göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı faktörler yoğunluk ve verimi etkilemektedir.Her zaman 
kayıp oluşmasa da, bu olasılık göz önünde bulundurulma-
lıdır. Olası nedenler arasında köpüklü betonun taşınması 
yer alır. Örneğin şantiye yerine beton santralinde ön köpü-
ğün eklenmesi yerleştirme ve pompalamada gecikmelere 
sebep olur. 

Köpüklü beton kuru bir yüzeye yerleştirilirse, köpüklü be-
tondan suyun emilmesi nedeniyle köpüğün çökmesi ola-
sılığı vardır. Bu durum varsa, problem olasılığını azaltmak 
için köpüklü beton yerleştirilmeden önce yüzey ıslatılma-
lıdır.
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Ambalaj

Conplast F294, 210 ve 25 litrelik varil ve bidonlar halinde 
mevcuttur.

Not: Ticari ya da Sağlık & Güvenlik gereksinimleri uyarın-
ca, ambalaj ile ilgili detaylar değişebilir. Detaylı bilgi için en 
yakın Fosroc ofisine başvurunuz.

Depolama

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C 
ile +35°C arasında depolandığında, üretim tarihinden itiba-
ren 12 ay kullanıma uygundur. Doğrudan güneş ışığından 
ve dondan korunmalıdır. Ürünün depolandığı sıcaklık bu 
değerlerin dışındaysa, tavsiye için Fosroc Teknik Destek 
Departmanı’na danışmanız gerekmektedir.

Katkı, +5°C altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanıl-
madan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken 
basınçlı hava kullanılmamalıdır.

Önlemler

Sağlık ve güvenlik

Conplast F294 yutulmamalı, cilt ve göz ile teması önlen-
melidir.

Uygun eldiven ile göz/yüz koruması giyiniz.

Cilde sıçraması durumunda su ile temizlenmelidir. Cilt ile 
uzun süreli temasından kaçınılmalıdır, aksi takdirde cilt 
yağlılığını kaybedebilir. Göz ile teması halinde bol su ile 
yıkayarak derhal tıbbi yardım alınız – kusturmaya çalışma-
yınız.

Daha fazla bilgi için bu ürünün Ürün Güvenliği Veri Sayfa-
sı’na bakınız.

Yangın

Conplast F294 su bazlı ve tutuşmaz yapıdadır.

Temizlik ve imha

Conplast F294 döküntüleri kum, toprak ya da vermikülit ile 
abzorbe edilerek uygun konteynerler içerisinde tutulmalı-
dır.

Yüksek kimyasal oksijen gereksinimi dolayısıyla, fazla ya 
da atık materyallerin imhası sırasında büyük özen gösteril-
melidir (ilk test için bu değer 2000 mg/g olarak alınmalıdır). 
İmha süreci, yerel su işleri müdürlüğü yönetmeliklerine uy-
gun olarak yapılmalıdır.

Conplast, Fosroc International Limited’in tescilli markası-
dır.



Kür Malzemeleri

www.fosroc.com yapısal çözümler
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Çevre dostu, akrilik reçine bazlı, tozumaz, 
şeffaf kaplama ve kürleme malzemesi

Kullanım Alanları

Kür malzemesi ve tozumaz şeffaf kaplama olarak çok 
çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:

 ■ Yüksek yapılar 

 ■ Zeminler, depolar, döşemeler vekolonlar

 ■ Beton duvarlar ve zeminler

 ■ Şeffaf kaplama

 ■ Uygun ürünlerle üzeri kaplanabilir 

Avantajları 

 ■ Çevre dostu – su bazlıdır, solvent, parafin, klorlu 
veya köpük oluşturan malzemeler içermez,

 ■ Yeni yerleştirilmiş betonda mükemmel nem tutma, 
büzülme çatlaklarını en aza indirme

 ■ Yaya trafiğine uygun

 ■ UV ışınları, kimyasal ve aşınmaya karşı dayanıklı 

 ■ Çok yönlü - yeni veya mevcut betona uygulanabilir

 ■ Düşük maliyetli - su bazlı ve solventli akrilik 
kaplamalar, epoksi kaplamalar, poliüretan kaplamalar 
ile kaplanabilir

Standartlara Uygunluk
ASTM C1315 Tip 1, Sınıf A – Şeffaf versiyon ile uyumludur. 

Tanımı
Concure 1315, akrilik polimer esaslı,ayrışma yapmayan, 
tek komponentli, şeffaf kür malzemesidir. Zemin ve duvar-
larda, kaplama ve tozuma engelleyici olarak da kullanılabi-
lir. Concure 1315 UV ışınları, aşınma ve çeşitli kimyasalla-
ra karşı dayanıklıdır. 

Şartname

Sözleşme belgelerinde belirtildiği yerlerde, kapatıcılık ve 
tozumazlık özelliklerine sahip su bazlı kürleme bileşiği 
Fosroc tarafından tedarik edilen Concure 1315 olacaktır

Özellikler
Renk : Şeffaf
Katı İçeriği  (ASTM D1644) : 30 ± %3
Nem Tutma  (ASTM C156) < 0.4 kg/m2

Kuruma Süresi 23°C’de
(ASTM C135, M 8.3) < 4 saat 

UV Dayanımı (ASTM G53)
Dayanıklı – Sararma 
ve tebeşirlenme 
olmaz

Yapışma Mukavemeti 
(ASTM C1315 / ASTM D4541)

> 0.5 N/mm2

Ayrıntılı bilgi için yerel Fosroc ofisine danışınız.

Kimyasal Dayanım
(ASTM D1308-sıçrama testi, 48 saat)
Asitler (m/v)
Laktik Asit %20 Mükemmel
Sülfürik Asit %25 Mükemmel
Hidroklorik Asit %10 Mükemmel
Solventler& Organikler
Etilen Glikol %40 Mükemmel
Sulu Çözeltiler
Sodyum Hidroksit %10 Mükemmel
Bakır Sülfat %25 Mükemmel
Çinko Sülfat %25 Mükemmel
Magnezyum Sülfat %25 Mükemmel
Çeşme Suyu Mükemmel
Deniz Suyu Mükemmel
Yeraltı Suyu Mükemmel
Yüksek Sülfatlı Su Mükemmel
Saf Su Mükemmel
Alkalin Deterjan Çözeltisi Mükemmel
Süt / Gıda Ürünleri
Süt Mükemmel
Ayran Mükemmel
Yoğurt Mükemmel
Peynir Mükemmel
Meyve Suyu Mükemmel

1504-2

Concure 1315
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Kullanım Talimatları 

Hazırlık 
Malzemenin homojenliğini sağlamak için Concure 1315 
kullanımdan hemen önce hafifçe karıştırılmalıdır.

Taze Beton
Yeni betonda uygulama, yüzey oluşumu bitene kadar 
başlamamalı ve su kusmaları devam ediyorsa uygulama 
yapılmamalıdır. Concure 1315, kalıpların çıkarılmasından 
hemen sonra ve yüzey hala nemliyken uygulanmalıdır. Uy-
gulamadan önce herhangi bir boşluk, çimento şerbeti veya 
gevşek malzeme varsa giderilmelidir.

Uygulama
Concure 1315,bindirme yapmadan fırça, rulo veya sprey 
ile homojen şekilde uygulanmalıdır. Standart şantiye ko-
şulları altında 0,150 kg/m² sarfiyat ile tek kat olarak uy-
gulanmalıdır. Ekstra emici yüzeylerde 0,150-0,250 kg/m²-
Concure 1315 uygulaması gerekmektedir. Sızdırmazlık ve 
tozumazlık kaplaması için ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci 
kat 0,100-0,150 kg/m²sarfiyat ile uygulanmalıdır. 
Uygulanan film tamamen kuruyana kadar trafiğe maruz 
bırakılmamalı ve filmin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Sprey Ekipmanları 
Concure 1315 ile kullanım için ince sprey üreten motorlu 
veya sırt çantası sprey ekipmanı tavsiye edilir.

Temizlik
Sprey ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla yıkanarak 
temizlenmelidir. Nozülde kalan herhangi bir reçine kalıntısı 
sıcak su ile temizlenebilir.

Sonraki Yüzey Kaplamaları 
Concure 1315içerisindeki reçine, aşağıdaki gibi birçok ze-
min kaplaması ve boya sisteminin doğrudan üzerine uygu-
lanmasına izin verir:

	PVA, PVC, akrilik kopolimerleri içeren su bazlı emül-
siyon boyalar

	Bitümlü emülsiyonlar ve çözeltiler
	İnce kesit polimer modifiye çimento sistemleri
	Bağ yapısı penetrasyona dayanmayan epoksi reçine 

kaplamalar
	Poliüretan kaplama
	Su ve solvent bazlı akrilik kaplamalar

Paketleme

Concure 1315 25 & 200 kg variller
Sarfiyat

Concure 1315 0,150-0,250 kg/m2

Concure 1315 için verilen sarfiyat rakamları teoriktir ve 
uygun şartlarda taze veya nemli betona uygulanmasına 
dayanır. Betonun kür membranını uygulamaya hazır olma-
sına dikkat edilmelidir.
Gerekirse yukarıda verilen aralığın dışındaki uygulama 
oranları kullanılabilir, ancak önce yerel Fosroc ofisinizle 
iletişime geçmeniz önerilir.

Saklama

Raf Ömrü
35°C'nin altındaki depo koşullarında saklandığında, Con-
cure 1315'in minimum raf ömrü 12 aydır.
Soğuğa ve ısıya ve/veya doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakılmamalıdır.
Raf ömründe herhangi bir azalmayı önlemek için kaplar 
kapalı ve hava geçirmez olmalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kısıtlamalar

 ■  Concure 1315 +5°C - +50°C aralığında uygulanmalı-
dır.

 ■  Concure 1315 ile işleme tabi tutulan beton yüzeyler, 
beton mukavemetini kazanana kadar kullanılmama-
lıdır..

 ■  Concure 1315 uygulama sırasında veya kurumadan 
önce aktif suya veya yağmura maruz bırakılmamalı-
dır.

 ■  Concure 1315 üst kaplamaların yapışması açısından 
test edilmiş ve tatmin edici bir performans sergile-
miştir. Bununla birlikte, her bir yüzey tipinin birçok 
varyasyonu vardır ve her birini test etmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, uygunluğu belirlemek için yerin-
de kopma testi yapılması tavsiye edilir.

 ■  Ağır trafik yükü için tasarlanmış veya sürekli su te-
ması olan alanlariçin önerilmez. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Concure 1315
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Yangın
Concure 1315 alev taşımaz. 

Parlama noktası
Concure 1315 120°C

Temizlik ve Bertaraf

Concure 1315 dökülmesi durumunda bol miktarda su ile 
yıkanmalıdır.
Fazla veya atık malzemelerin atılması, yerel atık düzenle-
me otoritesinin rehberliğinde yerel mevzuata uygun olarak 
yapılmalıdır.  

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■  su yalıtım membranları & su tutucular

 ■  mastikler & dolgu levhaları

 ■  çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■  özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■  el ile uygulanan tamir harçları

 ■  püskürtme tamir harçları

 ■  mikro-beton kaplamalar

 ■  kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■  karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■  kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Neden polimer kür malzemeleri kullanılmalıdır?
Polimer kür malzemeleri nihayetinde bir kerelik, tek kat 
uygulama oldukları için sudan daha verimli ve düşük ma-
liyetlidir.

Su ile kürleme alternatifi, beton yüzeyini sürekli olarak izle-
mek ve gerektiğinde sulamaktır. Yaz aylarında bu kolayca 
- gece boyunca - tam zamanlı bir uğraş haline gelebilir ve 
düşey veya eğimli elemanlarda kontrolü çok zordur.

Aksine, polimer bileşikleri pratiktir, uygulaması çok kolay-
dır ve betonun uzun ömürlü olmasını sağlayan kontrollü bir 
kür oranı sağlar.

 ■ Daha verimli çimento hidratasyonu – uzun ömürlü 
beton

 ■ Geliştirilmiş yüzey kalitesi - penetrasyonu azaltır

 ■ Azalan plastik rötresi - çatlakları ve onarımları en aza 
indirir

Concure ürünleri

Fosroc, çeşitli betonlama uygulamalarına uyacak şekil-
de Concure beton kürleme bileşiklerini geliştirmiştir.

Her Concure ürünü belirli saha kriterlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır; ve her biri ASTM C309’a göre 
yüksek performanslı bir kürleme bileşiği olarak sınıflan-
dırılır. Aralığın kendisi farklı kategorilere ayrılabilir:

 ■ Parafin Bazlı Concure WB

 ■ Akrilik Reçine Concure 1315 

 ■ Reçine Bazlı Concure A

Önemli Not: 

Fosroc ürünleri kusurlu malzemelere ve üretime karşı ga-
rantilidir ve talep üzerine temin edilebilecek kopyaları stan-
dart satış hüküm ve koşullarına tabi olarak satılmaktadır.
Fosroc, verebileceği herhangi bir öneri, şartname veya 
bilginin kesin ve doğru olmasını sağlamaya çalışsa da  
ürünlerinin nerede veya nasıl uygulandığı üzerinde doğ-
rudan veya sürekli bir kontrolü olmadığından, doğrudan 
veya dolaylı olarak doğan herhangi bir yükümlülüğü kabul 
etmemektedir. 

TR/4004/20/B
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Concure A

Çok amaçlı, pliolite reçine bazlı kür 
malzemesi

Kullanım Alanları

Yüksek verimliğe sahip, spreyle uygulanan, maliyet ve 
işgücü tasarrufu sağlayan kür malzemesidir. Çok çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir:

 ■ Fabrika zeminleri ve depolar

 ■ Yüksek yapılar

 ■ Genel zemin döşemeleri ve kolonlar

 ■ Uygun ürünlerle üzeri kaplanabilir 

Avantajlar

 ■ Beton ömrünü uzatır – yüzey sertleştirici gibi tozu-
maz aşınmaz bir yüzey oluşturur, aşınma dayanımın-
da %55 artış sağlar.

 ■ Mükemmel kullanım ömrü - kimyasallara ve UV’ye 
karşı dayanıklı 

 ■ İşgücü tasarrufu sağlar - sonraki yüzey uygulamaları 
için astar görevi görür.

 ■ Çok yönlü - yeni ve eski betonlara uygulanabilir. 

 ■ Düşük maliyetli – sprey uygulama 

Standartlara Uygunluk

ASTM C309 standardına uygundur

Tanımı

Concure A, ayrışma yapmayan, reçine bazlı, kür malze-
mesidir. Kullanıma hazır, beyaz ve şeffaf olmak üzere iki 
renkte, tek komponentli sıvı olarak tedarik edilir.

Concure A, çimentolu yüzeylere 0,180 – 0,220lt/m² sarfi-
yat ile sprey olarak uygulanır. Mükemmel yapışma özellik-
lerine sahip dayanıklı bir yüzey oluşturur; bu sayede bağ 
yapısı penetrasyona dayanmayan yüzey uygulamaları için 
astar görevi görür.

Şartname

Çok amaçlı, kür malzemesi, Fosroc tarafından tedarik edilen 
akrilik reçine bazlı Concure A olacaktır. Kür malzemesi 
olarak ASTM C309'a göre sertifikalandırılmalıdır.

Özellikler

Yapısı Şeffaf kehribar likit
Özgül Ağırlık, 20°C’de 0,82 – 0,83
Kür Süresi, 20°C’de ve% 50 Bağıl Nemde 

Dokuma Kuruması 2-4 saat
Tam Kür Süresi 24 saat

Kür Verimi (BS8110 1:1985) >%75
Su Tutma (ASTM C156) Uygun

Kullanım Talimatları 

Hazırlık
Malzemenin homojenliğini sağlamak için Concure A kulla-
nımdan hemen önce hafifçe karıştırılmalıdır.

Taze Beton
Taze betona uygulama sırasında, yüzeyde su kusmaları ol-
mamalı ve su kusması belirginse hiç başlamamalıdır. Con-
cure A, kalıpların çıkarılmasından hemen sonra ve beton 
yüzey hala nemliyken uygulanmalıdır. Herhangi bir boşluk, 
harç kalıntısı veya gevşek malzeme varsa giderilmelidir.

Uygulama
Concure A, bindirme yapmadan fırça, rulo veya sprey ile 
homojen şekilde uygulanmalıdır. Standart şantiye koşulları 
altında, 0,180 – 0,220 lt/m² sarfiyat ile tek kat uygulanan 
Concure A ASTM C309 kürstandartını karşılayacaktır.

Uygulanan film tamamen kuruyana kadar trafiğe maruz bı-
rakılmamalı ve filmin kırılmamasına dikkat edilmelidir.

Sprey Ekipmanları 
Concure A ile kullanım için ince sprey üreten motorlu veya 
sırt çantası sprey ekipmanı tavsiye edilir.

Temizlik
Sprey ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla yıkanarak 
temizlenmelidir. Nozülde kalan herhangi bir reçine kalıntısı 
Fosroc Solvent 102* ile temizlenebilir.
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Concure A

Sonraki Yüzey Kaplamaları 
Concure A'da kullanılan reçine, aşağıda gibi birçok zemin 
kaplaması ve boya sisteminin doğrudan üzerine uygulan-
masına izin verir:

 ■ PVA, PVC, akrilik kopolimerler veya pliolite** içeren 
su bazlı emülsiyon boyalar

 ■ Bitümlü emülsiyonlar ve çözeltiler

 ■  İnce kesit polimer modifiye çimento sistemleri

 ■  Bağ yapısı penetrasyona dayanmayan epoksi reçine 
kaplamalar

Paketleme
Concure A 15 kg teneke & 160 kg varil
Fosroc Solvent 102 4 litre teneke
Sarfiyat
Concure A 0,180 – 0,220 litre/m²

Concure A için verilen sarfiyat rakamları teoriktir ve uygun 
şartlarda taze veya nemli betona uygulanmasına dayanır. 
Betonun kür malzemesi uygulanmaya hazır olmasına dik-
kat edilmelidir.

Gerekirse yukarıda verilen aralığın dışındaki sarfiyat oran-
ları kullanılabilir ancak yerel Fosroc ofisine danışılmalıdır.

Saklama

Raf Ömrü

35°C'nin altındaki depo koşullarında saklandığında, Con-
cure A'nın minimum raf ömrü 12 aydır.

Soğuğa, ısıya ve/veya doğrudan güneş ışığına maruz bı-
rakılmamalıdır.

Raf ömründe herhangi bir azalmayı önlemek için kaplar 
kapalı ve hava geçirmez olmalıdır

Kısıtlamalar

 ■  Concure A iyi havalandırılmış alanlarda uygulanma-
lıdır.

 ■  Concure A ile işleme tabi tutulan beton yüzeyler, bet-
on mukavemetini kazanana kadar kullanılmamalıdır

 ■  Concure A uygulama sırasında veya kurumadan 
önce suya veya yağmura maruz kalmamalıdır.

 ■  Concure A üst kaplamaların yapışması açısından 
test edilmiş ve tatmin edici bir performans ser-
gilemiştir. Bununla birlikte, her bir yüzey tipinin birçok 
varyasyonu vardır ve her birini test etmek müm-
kün değildir. Bu nedenle, uygunluğu belirlemek için 
yerinde kopma testi yapılması tavsiye edilir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Concure A ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları uzun 
süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Concure A ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır, yerel yangın 
önleme yönetmeliklerine uygun olarak saklayın. Yangın 
durumunda CO2 veya köpük kullanarak ateş kaynakların-
dan uzak tutunuz. Su jeti kullanmayın.

Parlamanoktası
Concure A 40°C
Solvent 102 33°C

Temizlik ve Bertaraf

Concure A veya Fosroc Solvent 102 dökülmesi, kum, to-
prak veya vermikülitile emilmeli ve uygun kaplara aktarıl-
malıdır. Kalıntılar bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

Fazla veya atık malzemelerin atılması, yerel atık düzenle-
me otoritesinin rehberliğinde yerel mevzuata uygun olarak 
yapılmalıdır.
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Concure A

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Neden polimer kür malzemeleri kullanılmalıdır?
Polimer kür malzemeleri nihayetinde bir kerelik, tek kat 
uygulama oldukları için sudan daha verimli ve düşük ma-
liyetlidir.

Su ile kürleme alternatifi, beton yüzeyini sürekli olarak izle-
mek ve gerektiğinde sulamaktır. Yaz aylarında bu kolayca 
-gece boyunca- tam zamanlı bir uğraş haline gelebilir ve 
düşey veya eğimli elemanlarda kontrolü çok zordur.
Aksine, polimer bileşikleri pratiktir, uygulaması çok kolay-
dır ve betonun uzun ömürlü olmasını sağlayan kontrollü bir 
kür oranı sağlar.

 ■ Daha verimli çimento hidratasyonu – uzun ömürlü 
beton

 ■ Geliştirilmiş yüzey kalitesi - penetrasyonu azaltır

 ■ Azalan plastik rötresi - çatlakları ve onarımları en aza 
indirir

Concure Ürün Grubu

Fosroc, çeşitli beton uygulamalarına uyacak şekilde 
Concure beton kür malzemeleri geliştirmiştir.
Her Concure ürünü belirli saha kriterlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır; ve her biri ASTM C309’a göre 
yüksek performanslı bir kür malzemesi olarak sınıflandı-
rılır. İki ana başlık altında incelenebilir;

Concure Ürün Grubu

GenelKullanım

•	 Concure WB
•	 Concure RB90

Dual Kullanım

•	 Concure DPM
•	 Concure A

Genel Kullanım
Genel kullanım kategorisi, zemin döşemeleri, kolonlar gibi 
genel beton uygulamaları için tasarlanmıştır.Her iki ürün 
de şeffaf ve beyaz pigmentli versiyonlarda mevcuttur. Pig-
mentli versiyon, açıkta kalan yüzey alanlarında güneş kay-
naklı ısı kazanımını azaltmakta faydalıdır.

Concure WB
 ■ Su bazlıkür malzemesi > %80 verim.

 ■ Kür problemlerine ekonomik çözüm

Concure RB90
 ■ Reçine bazlıkür malzemesi > %90 verimlilik

 ■ Düşük maliyet, yüksek performans

Dual Kullanım
Başlıktan da anlaşılacağı gibi, sadece etkili bir kürleme 
sağlamakla kalmaz aynı zamanda aynı derecede önemli, 
kalıcı ve tamamlayıcı özellikler içerir.

Concure DPM
 ■ Bitüm esaslı kür malzemesi 

 ■ Kalıcı su yalıtımı sağlar

Concure A
 ■ Akrilik reçine kür malzemesi

 ■ Betonun aşınma kalıcı şekilde dayanımlarını arttırır.
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Concure AC

Çok amaçlı, akrilik emülsiyon esaslı 
kür malzemesi

Kullanım Alanları

Her türlü beton ve zemin sertleştirici uygulamalarında, be-
ton kür malzemesi olarak aşağıdaki gibi çok çeşitli uygula-
malarda kullanılabilir:

 ■ Beton ve zemin sertleştiricileri üzerine

 ■ Yaya trafiğinin yoğun olduğu otopark, endüstriyel te-
sisler, alışveriş merkezlerinde

 ■ Otoyol, metro, tünel gibi mühendislik yapılarında

 ■ Yükleme rampaları, uçak hangarları gibi ağır yük or-
tamlarında

 ■ Proje ıslah betonları gibi su ile temas edecek yapılarda

Avantajlar

 ■ Ekonomiktir, konvansiyonel uygulamalara göre 
avantaj sağlar

 ■ Kolay uygulanır

 ■ Çatlak oluşma riskini azaltır

 ■ Uygulandığı yüzeyin aşınma dayanımını arttırır

Standartlara Uygunluk

ASTM C309 standardına uygundur

Tanımı
Concure AC, ayrışma yapmayan, akrilik bazlı, kür malze-
mesidir. Kullanıma hazır, beyaz renkte, tek komponentli 
sıvı olarak tedarik edilir.

Her türlü, beton, şap, zemin sertleştirici uygulamaları üze-
rinde kullanıma uygun, yüzeyde bir film tabakası oluştu-
rarak, betonun mukavemet gelişimini destekleyen, çatlak 
oluşma riskini azaltan, uygulandığı yüzeyin aşınma daya-
nımlarını arttıran kür malzemesidir.

Şartname

Çok amaçlı, kür malzemesi, Fosroc tarafından tedarik edi-
len akrilik emülsiyon bazlı Concure AC olacaktır. Kür mal-
zemesi olarak ASTM C309’a göre sertifikalandırılmalıdır.

Özellikler

Yapısı Beyaz Likit
Yoğunluk 1,01
Kür Süresi

20°C ve % 50 Bağıl Nemde 2,5 saat
Kür Verimi (BS8110 Part 1:1985) >%75
Su Tutma (ASTM C156) Uygun

Kullanım Talimatları 

Hazırlık
Malzemenin homojenliğini sağlamak için Concure AC kul-
lanımdan hemen önce hafifçe karıştırılmalıdır.

Taze Beton
Taze betona uygulama sırasında, yüzeyde su kusmaları 
olmamalı ve su kusması belirginse hiç başlamamalıdır. 
Concure AC, kalıpların çıkarılmasından hemen sonra ve 
beton yüzey hala nemliyken uygulanmalıdır. Herhangi bir 
boşluk, harç kalıntısı veya gevşek malzeme varsa gideril-
melidir.

Uygulama
Concure AC, bindirme yapmadan fırça, rulo veya sprey ile 
homojen şekilde uygulanmalıdır. Standart şantiye koşulları 
altında, 0,15-0,20 kg/m2 sarfiyat ile tek kat uygulanan Con-
cure AC ASTM C309 kürstandartını karşılayacaktır.

Uygulanan film tamamen kuruyana kadar trafiğe maruz bı-
rakılmamalı ve filmin kırılmamasına dikkat edilmelidir.

Sprey Ekipmanları 
Concure AC ile kullanım için ince sprey üreten motorlu 
veya sırt çantası sprey ekipmanı tavsiye edilir.

Temizlik
Sprey ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla yıkanarak 
temizlenmelidir. Priz alan malzeme ancak mekanik yön-
temler ile temizlenebilir.

Paketleme
Concure AC 25 kg bidon + 1 Ton IBC
Fosroc Solvent 102 4 litre teneke
Sarfiyat
Concure AC 0,15 – 0,20 kg/m2

Concure AC için verilen sarfiyat rakamları teoriktir ve uygun 
şartlarda taze veya nemli betona uygulanmasına dayanır. 
Betonun kür malzemesi uygulanmaya hazır olmasına 
dikkat edilmelidir.

Gerekirse yukarıda verilen aralığın dışındaki sarfiyat 
oranları kullanılabilir ancak yerel Fosroc ofisine 
danışılmalıdır.
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Concure AC

Saklama

Raf Ömrü
35°C’nin altındaki depo koşullarında saklandığında, Con-
cure AC’nın minimum raf ömrü 12 aydır. Soğuğa ve ısıya 
ve/veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Kısıtlamalar
 ■  Concure AC ile işleme tabi tutulan beton yüzeyler, 

beton mukavemetini kazanana kadar kullanılmama-
lıdır

 ■  Concure AC uygulama sırasında veya kurumadan 
önce suya veya yağmura maruz kalmamalıdır.

 ■  Concure AC üst kaplamaların yapışması açısından 
test edilmiş ve tatmin edici bir performans sergile-
miştir. Bununla birlikte, her bir yüzey tipinin birçok 
varyasyonu vardır ve her birini test etmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, uygunluğu belirlemek için yerin-
de kopma testi yapılması tavsiye edilir.

 ■  Rüzgar ve güneş altında yapılan uygulamalarda, 
ikinci kat uygulamaya gerek duyulabilir. Detaylı bilgi 
için Fosroc Teknik Servisine danışılmalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Concure AC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. 

Uygulama sırasında koruyucu kremler, eldiven, gözlük 
kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, sertleşmeden 
önce cilde reçine çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sa-
bunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın
Concure AC yanıcı değildir.

Concure Ürün Grubu

Fosroc, çeşitli beton uygulamalarına uyacak şekilde Con-
cure beton kür malzemeleri geliştirmiştir.

Her Concure ürünü belirli saha kriterlerini karşılayacak şe-
kilde tasarlanmıştır; ve her biri ASTM C309’a göre yüksek 
performanslı bir kür malzemesi olarak sınıflandırılır. İki ana 
başlık altında incelenebilir;

1 - Genel Kullanım
Genel kullanım kategorisi, zemin döşemeleri, kolonlar gibi 
genel beton uygulamaları için tasarlanmıştır.Her iki ürün 
de şeffaf ve beyaz pigmentli versiyonlarda mevcuttur. Pig-
mentli versiyon, açıkta kalan yüzey alanlarında güneş kay-
naklı ısı kazanımını azaltmakta faydalıdır.
Concure WB

 ■ Su bazlı kür malzemesi > %80 verim.

 ■ Kür problemlerine ekonomik çözüm

Concure RB90
 ■ Reçine bazlı kür malzemesi > %90 verimlilik

 ■ Düşük maliyet, yüksek performans

2 - Dual Kullanım
Başlıktan da anlaşılacağı gibi, sadece etkili bir kürleme 
sağlamakla kalmaz aynı zamanda aynı derecede önemli, 
kalıcı ve tamamlayıcı özellikler içerir.

Concure DPM
 ■ Bitüm esaslı kür malzemesi 

 ■ Kalıcı su yalıtımı sağlar

Concure A
 ■ Pliolite reçine kür malzemesi

 ■ Betonun aşınma kalıcı şekilde dayanımlarını arttırır
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Concure GL

Çok amaçlı, akrilik reçine esaslı, solventli, 
silan modifiyeli, parlak, UV dirençli,  yüzey  
koruyucu kaplama ve kür malzemesi

Kullanım Alanları
Her türlü beton ve zemin sertleştirici uygulamalarında, yü-
zeyin aşınma dayanımlarını arttırmak ve yeni betonlarda 
kür malzemesi olarak aşağıdaki gibi çok çeşitli uygulama-
larda kullanılabilir:

 ■ Perdahlanmış beton ve zemin sertleştiricileri üzerine

 ■ Yaya trafiğinin yoğun olduğu otopark, endüstriyel te-
sisler, alışveriş merkezlerinde

 ■ Yük altında kalacak dış ortam betonlarında

 ■ Yükleme rampaları, uçak hangarları gibi ağır yük or-
tamlarında

Avantajları

 ■ Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.

 ■ Kolay uygulanır.

 ■ UV’ye dirençlidir, iklim değişikliklerinden etkilenmez

 ■ Suya karşı dirençlidir.

 ■ Uzun ömürlüdür,  seyreltik asit, baz, tuz ve kimyasal-
lara karşı dirençlidir.

 ■ Aşınma dayanımları yüksektir.

 ■ Temizliği kolaydır, leke tutmaz

 ■ Taze beton yüzeylere uygulanabilir

Tanımı

Concure GL, ayrışma yapmayan, akrilik reçine bazlı, silan 
modifiyeli yüzey koruma malzemesidir. Kullanıma hazır,-
şeffaf, tek komponentli sıvı olarak tedarik edilir.

Her türlü, beton, şap, zemin sertleştirici uygulamaları üze-
rinde kullanıma uygun, kapiler boşluklara penetre olması-
nın yanısıra yüzeyde parlak bir film tabakası oluşturarak, 
uygulandığı yüzeyin aşınma ve kimyasal dayanımlarını 
arttıran, temizliği kolay, kür özellikli, dekoratif koruyucu 
kaplamadır.

Özellikler

Yapısı Şeffaf Likit
Yoğunluk 0,98 g/cm3

Kür Süresi
20°C ve % 50 Bağıl Nemde 24 saat

Uygulama talimatları
Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin malzemesi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Tüm beton zeminler 1,5 N/mm2 ve üzeri kopma mukave-
metine sahip olmalıdır. Eğer uygulanacak zemin toprak 
üzerine oturuyorsa, beton altında bir su izolasyon memb-
ranı olmalı, betondan sürekli nem çıkışı bulunmamalıdır.

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır. Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve 
derzler Renderoc tamir harçları  tamir edilmelidir. 

Uygulama
Concure GL kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi iyice ka-
rıştırılmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, rulo veya püskürtme 
sistemi ile uygulama yapılabilir. Çok emici yüzeylerde iki 
kat uygulama yapılması gerekebilir. Katlar arası minimum 
1 saat beklenmelidir. Uygulama sonrası 24 saat kürlenme-
si için beklenmelidir. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır.

Temizlik
Tüm kullanılan alet ve ekipmanlar, kullanımdan hemen 
sonra Fosroc Solvent 102 kullanılarak temizlenmelidir. Priz 
alan malzeme ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

Paketleme
Concure GL 15 kg teneke & 160 kg varil
Fosroc Solvent 102 4 litre teneke
Sarfiyat
Concure GL 0,25 – 0,30 kg/m2

Concure GL için verilen sarfiyat rakamları teoriktir saha ve 
ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
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Concure GL

Saklama

Raf Ömrü

35°C’nin altındaki depo koşullarında saklandığında, Con-
cure AC’nın minimum raf ömrü 12 aydır. Soğuğa ve ısıya 
ve/veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Kısıtlamalar

 ■ Concure GL uygulanırken veya priz süresi içerisinde 
don riski var ise uygulama yapılmamalıdır.

 ■ Concure GL uygulama sırasında veya kurumadan 
önce suya veya yağmura maruz kalmamalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Concure GL cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. 

Uygulama sırasında koruyucu kremler, eldiven, gözlük 
kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, sertleşmeden 
önce cilde reçine çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sa-
bunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın
Concure GL ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır

Detaylı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formlarını inceleyiniz.

Ek Bilgiler
 ■ Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler 

üretmektedir:

 ■ Su yalıtım membranları & Su tutucular

 ■ Derz mastikleri & Dolgu levhaları

 ■ Çimento & Epoksi grout’lar

 ■ Özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ El ile uygulanan tamir harçları

 ■ Püskürtme tamir harçları

 ■ Mikro-beton kaplamalar

 ■ Kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ Karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ Kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Daha detaylı bilgi için yerel Fosroc ofisinize danışınız.

TR/4005/20/B
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Concure WB

Su bazlı beton kür malzemesi

Kullanım Alanları

Etkili kürleme için betondaki nemi tutan, sprey uygulanan 
kür membranıdır.

Bütün genel beton uygulamaları için uygundur ve havaala-
nı pistleri, yollar ve köprüler gibi büyük beton yüzeyler için 
özellikle yararlıdır. 

Avantajlar

 ■ Gelişmiş beton kürleme çimento hidrasyonunu arttı-
rır ve daha uzun süreli kullanım ömrü sağlar.

 ■ Nem kaybının kontrolü yüzey kalitesini arttırır, geçir-
genliği azaltır, dayanıklı ve tozumaz bir yüzey oluş-
turur ve oluşması muhtemel yüzey çatlaklarını ve 
rötreyi en aza indirir. 

 ■ Kalıcı olmayan renk yapısı uygulamanın boşluksuz 
yapılmasını sağlar.

 ■ Su bazlıdır, bu nedenle yanıcı değildir. 

 ■ Sprey uygulama işçilik maliyetlerini azaltır ve alterna-
tif kürleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Standartlara Uygunluk

Concure WB, ASTM 309, bölüm 10.1’e göre “Beton kürle-
me bileşiklerinin su tutma oranının belirlenmesi” %85’ten 
daha yüksek bir kürleme verimi sağlamaktadır.

Tanımı

Concure WB, su bazlı beton kürleme bileşiği, düşük visko-
ziteli wax emülsiyondur. Kuruduğunda şeffaf film formunu 
alan, beyaz emülsiyon olarak tedarik edilir. 

Yeni çimentolu bir yüzeye ilk uygulandığında, emülsiyon, 
mütemadi, penetre olmayan beyaz bir kaplama oluşturur. 
Bu, nem kaybına engel olan, daha verimli çimento hidras-
yonu ve gelişmiş kullanım ömrü sağlayan ve rötreyi azal-
tan  mütemadi şeffaf bir film formunu almak için kurur. 

Özellikler

Aşağıdaki özellikler 200C sıcaklıkta ölçülmüştür.

Yapısı Beyaz likit
Yoğunluk 0.98 kg/l
pH 6.0 ± 1.0

Kullanım Talimatları

Uygulama
Concure WB taze beton yüzeye sprey uygulanmalıdır. Be-
ton, yüzey suyundan kurtulur kurtulmaz uygulama başla-
malıdır. Yüzeyde su kusması oluyorsa veya su kusması 
belirginse uygulamaya başlamayınız. 

Sprey nozulü beton yüzeyden yaklaşık olarak 45 cm uzak-
ta tutulmalıdır ve tam kaplama sağlamak için ileri geri ha-
reket ettirilmelidir. Kalıcı olmayan beyaz renk uygulama 
sırasında kaplanan alan için görsel rehberlik sağlar. Eşit 
ve ince sprey elde etmek için pompa basıncı korunmalıdır.

Spreyden sonra, kürlemenin devam etmesi için daha fazla 
su gerekmemektedir. Beton yüzey, yüzey yüklerini taşıya-
bilecek mukavemete sahip olana kadar rahatsız edilme-
melidir. Uygulanan film tamamen kuruyana kadar trafiğe 
maruz bırakılmamalı ve filmin kırılmamasına dikkat edil-
melidir. 

Concure WB, kalıpların çıkarılmasından hemen sonra da 
yeni sertleşmiş beton yüzeye uygulanabilir. Bu durumda 
beton yüzeyi nemli olmalıdır, kuru olmamalıdır. Kuru yü-
zeyler doğru film oluşumunu engelleyebilir ve Concure 
WB’nin emilmesine neden olarak lekelenmeye sebep olur 
ve daha sonra çıkarılmasını zorlaştırır. 

Ekipman
Concure WB için sırt çantası veya motorlu spreyler gibi 
emülsiyona zarar vermeden iyi ince püskürten sprey ekip-
manı kullanılabilir. Ekipmanın uygunluğu deneme yapıla-
rak kontrol edilmelidir. 

Temizlik
Sprey ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temiz-
lenmelidir. Sprey nozulü wax parçacıklarıyla tıkanırsa be-
yaz ispirto ile kolayca temizlenebilir. 

Üst Kaplama ve Çıkarma 
Concure WB, üst kaplamanın uygulanmasından önce, 
kaplamanın betona iyi bağlanması için beton yüzeyden 
çıkarılmalıdır. 

Concure WB, normal trafik ve maruz kalmayla yavaşça 
fiziksel olarak aşınıp yüzeyden çıkacaktır. Tamamen çıktı-
ğından emin olmak için yüksek basınçlı buhar, su jeti veya 
hafif kumlama kullanılmalıdır. 

1504-2
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Concure WB

Temizlik ve Bertaraf
Concure WB döküntüleri kum, toprak veya vermikülit 
üzerine emilmeli ve uygun kaplara aktarılmalıdır. Kalıntılar 
bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

Fazla veya atık malzemenin bertaraf edilmesi, yerel atık 
düzenleme uzman rehberliğinde yerel mevzuata uygun 
olarak yapılmalıdır.

Kısıtlamalar
Concure WB, beton uygulaması sırasında, sıyırmalı pom-
palarda sürekli karıştırılmamalıdır. Bu sprey işleminden 
önce emülsiyonun ayrışmasına neden olabilir. Sürekli de-
virdaim gerekliyse, sprey ekipmanına düşük kesmeli bir 
diyafram pompası takılmalıdır. 

Aşırı kurutma koşullarında, polietilen veya ıslak muslin böl-
mesi kullanılarak ilave kürleme gerekmektedir. 

Minimum uygulama sıcaklığı: 5oC

Paketleme
Concure WB 25,200 & 1000 litre
Sarfiyat
Concure WB 0,200 litre/m2

Gerekli durumlarda yukarıda verilen aralığın dışında uy-
gulama oranları kullanılanilir ancak öncelikle yerel Fosroc 
ofisinizle iletişime geçmeniz önerilir. 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Saklama

Raf Ömrü
Concure WB, 4oC ile 35°C sıcaklık arasındaki depo koşul-
larında saklandığında raf ömrü 12 aydır. 

Donmaya ve ısıya ve/veya doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakılmamalıdır. Raf ömrünün kısalmaması için kaplar ka-
palı ve hava geçirmez olmalıdır. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Concure WB, sprey veya dökme kıvamındayken yutulma-
malıdır veya cilt veya gözlerle temas etmemelidir. Uygun 
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Deriye sıçrarsa 
su ile temizlenmelidir. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın. 

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın
Concure WB su bazlıdır ve yanıcı değildir. 

Not: Solvent bazlı kürleme malzemesi gerekliyse Concure 
90 kullanınız. 

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/4003/20/B
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Mineral Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı  

Kullanım Alanları

 ■ Kalıpların hızlı, temiz ve kolay ayrılması 

 ■  Yüksek kaliteli, düzgün yüzlü ve lekesiz beton  

Avantajları 

 ■  Kolay salınım sağlar, hasarı azaltır ve üretim 
verimliliğini artırır.

 ■  Beyaz çimento ile bile yüksek kaliteli düzgün betonu 
yüzeyelde edilmesini sağlar, yüzey kusurlarını ve 
lekelenmeyi en aza indirir.

 ■  Kalıba zarar verme olasılığını azaltır, kullanım 
ömrünü uzatır.

 ■  Tekrar kullanmadan önce kalıbın temizlenme 
gereksinimini en aza indirir.

 ■  Hemen hemen her tür kalıpla kullanıma uygundur.

 ■ Çelik kalıbın korozyonunu engeller.

Tanımı
Reebol MO kimyasal kalıp ayırıcı, mineral yağların ve se-
çilmiş katkı maddelerinin özel olarak formüle edilmiş bir 
karışımıdır. Düşük viskoziteli, sarımtırak likit olarak temin 
edilmektedir.

Kalıp üzerinde Reebol MO, normal yağ bazlı ayırıcı ajanlar 
(Concrete Society kategorileri 1 ila 4) tarafından sağlanan-
dan daha üstün bir kimyasal ayırma işlemi sağlar. Kalıp 
yüzeyinde hava kabarcıklarının tutulması en aza indirile-
rek yüzey kusurları azaltılır ve tamirat maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltılır.

Reebol MO, dökme beton yüzeyleri iyileştirmenin yanı sıra, 
yüzeylerin oluşmasına verilen zararı da en aza indirir. Çe-
lik kalıplardaki korozyon azaltır. Tüm kalıp türlerinde daha 
kolay ayrılma ve azaltılmış kalıntı, sıyırma ve temizleme 
sırasında kalıp yüzeyine zarar verme olasılığını en aza in-
dirir. Bu yüzeyin ömrünü uzatır ve kalıp yüzeyine verilen 
hasarın neden olduğu beton kusurlarının sıklığını azaltır.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikler

Özgül Ağırlık
20°C 0,83kg/lt

Reebol MO, uygun şekilde kapatılmış ahşap ve poliüretan 
kaplı, çelik, GRP ve diğer reçineli kalıp yüzeylerinde kul-
lanılabilir.

Kalıp Hazırlama 

Yeni veya kullanılmış tüm kalıplar, pas, beton, yağ veya 
diğer malzemelerden oluşan yüzey birikintilerinden temiz-
lenmelidir. Yetersiz temizlik, yapışan malzeme nedeniyle 
yüzey kusurlarına neden olabilir. Fosroc Acid Etch*  ile 
tescilli bir kimyasal yağ gidericinin veya asit temizliğinin 
kullanılması önerilir.

Kalıbın yalnızca sınırlı kullanımı öngörülüyorsa, yeni ah-
şap kalıplar doğrudan Reebol MO ile kaplanabilir. Kalıplar 
düzenli olarak yeniden kullanılacaksa, yüzey ilk olarak uy-
gun bir poliüretan sızdırmazlık maddesi ile kaplanmalıdır. 
Bu, kereste yüzeyine daha fazla koruma sağlar, temizleme 
kolaylığını sağlar ve kalıbın kerestesinde zamanla artan 
yüzey tozlanmasına veya gecikmesine yol açabilecek bü-
yük artık seviyelerde ayırıcı ajan oluşumunu önler.

Uygulama
Reebol MO, fırça, sünger ve sprey dahil olmak üzere tüm 
normal yöntemlerle uygulanabilir. Uygun olan yerlerde 
sprey uygulaması önerilir.

Emici olmayan yüzeyler tek bir uygulama gerektirir. Kalıbın 
kullanımında gecikme, ayırıcı maddeyi kerestenin emmesi 
durumunda yeni, kereste yüzeyler yeniden kaplanmalıdır.

Sarfiyat 
Kalıp yüzeyinin gözenekliliğine ve dokusuna bağlı olarak, 
tipik olarak 20 ila 60 m² / litre (0,015 ila 0,050 litre / m²) 
sarfiyat oranları elde edilebilir.

En ince pratik kaplama ile en iyi sonuçlar alınacaktır. Fazla 
uygulamadan kaçınılmalıdır. Düz yüzeylerde aşırı uygula-
ma veya kalıpların köşelerinde kalıp ayırıcı maddenin birik-
mesine neden olan uygulama ekonomik değildir ve yüzey 
tozlanmasına veya en kötü durumda yüzey gecikmesine 
yol açabilir.

Reebol MO
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Kalıp sökümünden sonra
Kullanımdan sonra, kalıbın bir sonraki kullanımı için Ree-
bol MO'nun yeniden uygulanmasından önce kalıp fırçalan-
malı veya fazla toz temizlenmelidir. Reebol MO kullanımı, 
bu işlem için gereken zaman ve işçilik miktarını en aza 
indirir.

Kalıpların onarımı
Uzun süreli kullanımdan sonra, kalıp yüzeylerinin poliüre-
tan sızdırmazlık maddesi ile onarım veya yeniden kapla-
ma gerektirmesi halinde, tam yapışmayı sağlamak için 
tüm Reebol MO kalıntıları çıkarılmalıdır. Bu, en iyi şekilde 
sert bir fırçalama ile birlikte güçlü bir endüstriyel deter-
jan kullanarak ve ardından temiz suyla iyice durulayarak 
gerçekleştirilir.

Kısıtlamalar
40°C'yi aşan uygulama sıcaklıkları için Fosroc Teknik De-
partmanına başvurun.

Paketleme

Reebol MO 180 kg varil
Sarfiyat

Reebol MO 25-50 m²/kg

Saklama
Reebol MO, orijinal açılmamış ambalajında normal depo 
koşullarında saklandığında minimum 12 ay raf ömrüne sa-
hiptir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ El ile uygulanan tamir harçları

 ■ Püskürtme tamir harçları

 ■ Mikro-beton kaplamalar

 ■ Kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ Karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ Kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Reebol MO

TR/9002/21/A
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Reebol WT

Su bazlı kimyasal kalıp ayırıcı

Kullanım Alanları

Kalıpların hızlı, temiz ve kolay demonte edilmesini sağ-
lamak ve yüksek kaliteli, düzgün yüzeyli ve lekesiz beton 
sağlamak için kullanılır.

Avantajları 

 ■  Kolay salınım sağlar, hasarı azaltır ve üretim 
verimliliğini artırır

 ■  Beyaz çimento ile bile yüksek kaliteli, açık yüzlü 
betonu destekleyerek yüzey kusurlarını ve 
lekelenmeyi en aza indirir. 

 ■  Kalıba zarar verme olasılığını azaltır, kullanım 
ömrünü uzatır.

 ■  Yeniden kullanımdan önce kalıp temizliği işlemini en 
aza indirir.

 ■  Hemen hemen tüm kalıp türleriyle kullanıma 
uygundur.

 ■  Çelik kalıbın korozyonunu engeller.

Tanımı
Reebol WT, mineral yağların ve tehlikeli olmayan kimya-
salların emülsiyon haline getirilmiş bir karışımı, geleneksel 
kalıp yağlarından daha üstün ayırma özellikleri sağlamak 
için özel olarak formüle edilmiştir.

Reebol WT, doğrudan sahada uygulamaya hazır, püskür-
tülebilir beyaz bir sıvı olarak sağlanır.
Reebol WT'deki kimyasal reaktif bileşenler, kalıbı koruyan 
ve dökme betonda eşit bir renk ve doku sağlayan su itici 
bir arayüz sağlar.

Reebol WT, betonun kalıba yapışmasını önlemeye ek ola-
rak, beton yerleştirme ve vibrasyon sırasında ara yüzeyden 
havanın çıkmasına izin verir. Havanın serbest bırakılması, 
yüzey kusurlarını ve hava boşluklarını en aza indirerek, iyi-
leştirme maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk Beyaz
Özgül Ağırlık

20°C'de 0.995
Viskozite (Ford cup A4)

20°C'de 10 saniye
Klorür içeriği

BS 5075 NIL

Kalıp Yüzeyleri: Reebol WT, ahşap, çelik, CTP ve reçineli 
kalıp yüzeyleri ile uyumludur.

Leke Yapmaz: Betonda leke bırakmaz, beyaz çimento ile 
güvenle kullanılabilir.

Buharla Kürleme: Reebol WT, yüksek sıcaklıklarda etkili-
dir ve 75°C'de buharla kürleme için kullanılabilir.

Kullanım talimatları
Kalıp Hazırlama 

Çelik kalıplar, pas veya yağın çıkarılması dışında özel bir 
işlem gerektirmez, yüzey hafifçe aşındırılarak ıslatma iyi-
leştirilebilir. 

Kullanılmış Kalıpların Hazırlığı
Daha önce Reebol WT ile işlem gören kalıplar, ince tozun 
varlığı Reebol WT'nin kalıp yüzeyine emilimini artıracağın-
dan yalnızca hafif fırçalama gerektirecektir. Bu genellikle 
kalıbın ikinci ve sonraki kullanımlarında gelişmiş salma 
özellikleri ile sonuçlanacaktır.

Uygulama
Reebol WT, fırça veya geleneksel kalıp yağı püskürtücüsü 
ile uygulanabilir. Bir kalıp yağı püskürtücüsü kullanılıyorsa, 
Reebol WT'nin hafif sürekli bir film halinde uygulanması 
gerektiğinden, ince bir nozülün takılması önemlidir. Reebol 
WT aşırı uygulanırsa, fazla malzemenin süzülmesine izin 
verilmeli ve ardından bir sünger veya bezle kalıbın altından 
dikkatlice çıkarılmalıdır. Reebol WT birikintilerinin kuruma-
sına izin verilmemelidir, aksi takdirde betonda yüzey gecik-
mesi meydana gelir.

Geleneksel kalıp yağlarından farklı olarak Reebol WT, ar-
tık salım özelliklerine sahip değildir, bu nedenle her kulla-
nımdan önce kalıbın tüm alanlarına yeniden uygulanması 
önemlidir. Taşan çimento harcının yapışmasını önlemek 
için kalıp jantlarının kaplanmasına özellikle dikkat göste-
rilmelidir.

Kalıpların Sıyrılması veya Sökülmesinden Sonra 
Kullanımdan sonra, kalıbın bir sonraki kullanımı için Reebol 
WT'nin yeniden uygulanmasından önce kalıp fırçalanmalı 
veya fazla tozdan arındırılmalıdır. Reebol WT kullanımı, bu 
işlem için gereken zaman ve işlem miktarını en aza indirir.

Kalıpların Onarılması
Uzun süreli kullanımdan sonra, kalıp yüzeylerinin poliüre-
tan mastik maddesi ile onarım veya yeniden kaplama ge-
rektirmesi durumunda, tam yapışmayı sağlamak için tüm 
Reebol WT kalıntıları temizlenmelidir.



240

Reebol WT

Bu, en iyi, sert bir fırçalama ile birlikte güçlü bir endüstriyel 
deterjan kullanarak ve ardından temiz suyla iyice durulaya-
rak gerçekleştirilir.

Temizlik ve Berteraf

Reebol WT döküntüleri kum, toprak veya vermikülit üzeri-
ne absorbe edilmeli ve uygun kaplara aktarılmalıdır. Kirlen-
miş alanlar kaygan hale geleceği için dikkatli olunmalıdır.

Fazla veya atık malzemenin imhası, yerel atık düzenleme 
otoritesinin rehberliği altında yerel mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir.

Paketleme

Reebol WT 200 litre varil 
25 kg kova

Standart sarfiyat

Reebol WT 20-75 m2 / litre

Not : Sarfiyat miktarı yüzeye bağlıdır.örn. yüksek kaliteli 
pürüzsüz çelik için 75m² / litre. Sıvasız  kontrplak için 20m² 
/ litre.

Saklama
Reebol, orijinal açılmamış kaplarında normal depo koşulla-
rında, 40°C'nin altında depolandığında minimum 12 ay raf 
ömrüne sahiptir.

Teknik Destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Reebol WT toksik değildir, ancak püskürtme sırasında 
gog-gles giyilmesi tavsiye edilir. Spreyin solunmasından 
kaçınılmalıdır. Ciltle aşırı teması halinde sabun ve suyla 
yıkayın ve cilt bakım kremi sürün. Gözlerle teması halinde 
10 dakika boyunca temiz su ile yıkayın. Tahriş devam eder-
se, tıbbi yardım alın, ürün yutulursa - kusturmaya çalışma-
yın, derhal tıbbi yardım alın.

Yangın
Reebol WT su bazlıdır ve yanıcı değildir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ El ile uygulanan tamir harçları

 ■ Püskürtme tamir harçları

 ■ Mikro-beton kaplamalar

 ■ Kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ Karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ Kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/9001/20/B
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Cebex 100

Akışkanlaştırıcı, genleşen grout katkısı

Kullanım Alanları
Cebex 100, azaltılmış su/çimento oranı ve pozitif genleş-
menin gerekli olduğu çimento esaslı groutlar ve beton için 
bir katkı maddesidir. Uygulama alanları, yatak derzleri, ka-
nal derzleri, büzülmeyen dolgu ve derzlerdir.

Avantajları

 ■  Gazlı genleşme sistemi, uygun şekilde tasarlanmış 
çimento esaslı groutta plastik büzülmeyi ve oturmayı 
telafi eder.

 ■  Grout karışımındaki azaltılmış su/çimento oranı, kul-
lanımda düşük geçirgenlik ve uzun süreli dayanıklılık 
sağlar.

 ■  Düşük su/çimento oranı ile yüksek grout akışkanlığı 
sağlar, böylece  groutun yerleştirilmesini veya enjek-
siyonunu kolaylaştırır.

 ■  Derzdeki pas genleşmesi nedeniyle paslanmaya ve 
lekelenmeye veya bozulmaya neden olacak metalik 
demir içeriği yoktur.

 ■  Bileşim, klorür kullanmadan groutta yüksek erken 
mukavemet gelişimine izin verir.

Standartlara Uygunluk

Cebex 100, BS 8110 Kısım 1, 1985, bölüm 8.9.4.6 ile 
uyumlu olduğunda uygun bir ön gerilimli grout katkısıdır.

Tanımı

Cebex 100, toz katkı olarak tedarik edilir. Malzeme, bir 
akışkanlaştırıcı madde ile gaz üreten bir genleşme ortamı-
nın bir kombinasyonudur. Akışkanlaştırıcı ajan azaltılmış 
su/çimento oranının kullanılmasına ve bunun sonucunda 
artan mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Genişleyen ortam, 
groutun doğal oturmasına ve plastik büzülmesine karşı ko-
yar ve stabilite ve kohezyona yardımcı olur.

Yüksek derecede arayüz teması sağlamak için yeterli kısıt-
lı genleşme geliştirilmiştir.

Şartname

Performans Özellikleri

Tüm uygulamalar (ayrıntıları ve uygulama alanlarını be-
lirtin), akışkanlaştırıcı, genleşen toz katkı içeren çimento 
esaslı bir grout ile yapılmalıdır. Katkı, demir ve klorür içer-
memeli ve harca 50 kg çimento başına 225 g katkı ora-
nında ilave edilmelidir. Katkı, gazlı bir sistem vasıtasıyla 
akışkangroutta %4'e kadar genleşme sağlayacaktır. Katkı 
kesinlikle üreticinin talimatlarına uygun olarak saklanmalı, 
işlenmeli ve karıştırılmalıdır. 

Tedarikçi Özellikleri 

Tüm uygulamalar (ayrıntıları ve uygulama alanlarını be-
lirtin), Fosroc tarafından üretilen ve kesinlikle üreticinin 
teknik veri sayfasına uygun olarak uygulanan Cebex 100 
içeren çimento esaslı bir grout kullanılarak yapılmalıdır. 

Özellikler

Klorür İçeriği Yok - BS 5075

Basınç Dayanımı 

Cebex 100'ün akış-
kanlaştırıcı etkisi, 
akış özelliklerini 
korurken, çimento 
esaslı groutların su/
çimento oranının 
azaltılmasına olanak 
tanır. Bu, kısıtlama 
altında kürlendiğin-
de güçte ve uzun 
süreli dayanıklılıkta 
gelişme sağlar.

Kürlenme Süresi 

Cebex 100, çimento 
esaslı groutların priz 
sürelerini önemli 
ölçüde etkilemez.

Genleşme Özellikleri 

Cebex 100 içe-
ren prizini alma-
mışgroutlardaki 
kontrollü pozitif 
genleşme, ASTM 
C827'ye göre 
ölçüldüğünde plastik 
oturmanın üste-
sinden gelir. %4'e 
kadar sınırsız bir 
genleşme tipiktir.

Genleşme Zamanı 

15 dakika - 2 saat. 
20°C'nin üzerindeki 
sıcaklıklar bu süre-
leri biraz azaltabilir.

Uyumluluk 

Cebex 100, her türlü 
Portland çimentosu 
ile uyumludur. Ce-
bex 100, diğer bazı 
Fosroc katkılarını 
içeren karışımlarda 
kullanılabilir. Daha 
fazla bilgi için Fos-
roc'a danışın.
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Cebex 100

Kullanım talimatları

Karıştırma

En iyi sonuçlar için Fosroc MR3 karıştırıcı kullanılmalıdır. 
50 kg’a kadar olan miktarlar için yüksek parçalayıcı düşük 
devirli mikser uygundur. Daha büyük miktarlar yüksek par-
çalayıcı kanatlı bir karıştırıcı gerektirecektir.

Grout işleminin sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için 
makine karıştırma kapasitesinin ve iş gücünün yeterli ol-
ması esastır. Bu, akışkanlığı korumak için hafif çalkalama 
sağlayan bir bekleme tankının kullanılmasını gerektirebilir.

Kullanılan su miktarı doğru bir şekilde ölçülmelidir. Çimen-
toyu (ve gerekirse kumu) ve Cebex 100'ü yavaş yavaş ek-
leyin. 5 dakika boyunca sürekli karıştırın, akıcı ve homojen 
bir kıvam elde edildiğinden emin olun.
Uygulama 
Grout uygulanacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalı ve ar-
dından önceden ıslatılmış olduğundan emin olunmalıdır. 
Groutun sınırlandırılmamış yüzey alanı minimumda tu-
tulmalıdır. Genleşme sürecinden tam olarak yararlanmak 
için groutu karıştırdıktan sonra 20 dakika içinde yerleştirin. 
Sürekli bir çalışma sağlayan olağan yerleştirme veya pom-
palama prosedürlerini takip edilmelidir.

Kürleme 

Grout işlemi tamamlandıktan sonra açıkta kalan alanlar su 
uygulaması, Concure* kür membranı veya ıslak çuval ile 
iyice kürlenmelidir.

Temizlik 

Cebex 100 ile karıştırılan groutlar, kullanımdan hemen 
sonra alet ve ekipmanlardan temiz su ile çıkarılmalıdır. 
Kürlenmiş malzeme mekanik olarak veya Fosroc Acid 
Etch* ile temizlenebilir. 

Kısıtlamalar

Cebex 100, Yüksek Alüminli Çimento ile uyumlu değildir.

Paketleme
Conbextra EP10 4,8 kg set
Nitoprime 31 14 kg set
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke

Sarfiyat
Conbextra EP10 ~ 1,07 kg/m2/mm
Nitoprime 31 250-500 gr/m2

Not: Agrega/çimento oranı 1'den fazla olan grout, harç 
veya beton karışımları için, 100 kg çimento başına 4x225 
g birim veya 900 g Cebex 100 kullanınız.

Doz aşımı etkileri

Aşırı dozda Cebex 100 kullanılması genleşmeyi artırır ve 
köpürmeye neden olabilir.

Saklama

Cebex 100, orijinal ambalajında kuru bir depoda muhafaza 
edildiği takdirde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık 
ve nemli ortamda depolama bu süreyi azaltabilir

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
BCebex 100 düşük risklidir.

Deri ve göz ile temasından veya tozunun solunmasından 
kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu giysi, eldiven, göz/yüz ko-
ruması ve toz maskesi kullanın. Cilt ile temasından sonra 
temiz su ile yıkayınız. Göz ile teması halinde bol su ile yı-
kayınız ve tıbbi yardım alınız.

Daha fazla bilgi için Ürün Malzeme Güvenlik Veri sayfası-
na bakın.

TR/2021/21/A
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Conbextra EP10

Yüksek mukavemetli, epoksi esaslı 
grout ve enjeksiyon malzemesi 

Kullanım Alanları
Fiziksel özelliklerin ve kimyasal direncinin çok önemli oldu-
ğu yerlerde serbest akışkan bir reçine görevi görür. Derz 
dolgu uygulamaları ile statik ve yapısal çatlakların enjek-
siyonu için kullanılabilir.Aşağıda belirtilmiş çok çeşitli ağır 
hizmet uygulamaları için uygundur:

 ■ Serbest akışkan reçine harcı olarak

 ■ Statik / yapısal çatlak enjeksiyonunda

 ■ Rüzgar türbinleri ve benzeri pistonlu makineleri di-
namik yük durumlarında, taban plakası grout uygu-
lamalarında

 ■ Çelik fabrikaları, rafineriler, kimyasal tesisler ve elekt-
rokaplama işleri gibi ağır endüstriyel uygulamalar

 ■ Yüksek dayanım istenilen alanlarda yapısal dolgu olarak

 ■ Ray montajı amacıyla vinç raylarında, tünellerde, 
köprülerde

Avantajları

 ■ Mümmel mukavemet - yüksek basınç, eğilme ve 
çekme dayanımları sayesinde uzun çalışma ömrü 
sağlar.

 ■ Uygun maliyetli – Hızlı sertleşir ve istenilen değerle-
re ulaşır. Bu sayede uygulama yapılan bölgenin hızlı-
ca işletmeye açılması sağlanır.

 ■ Kullanışlı - Karışıma hazır bileşenler halinde temin 
edilir. Böylece basit karıştırma işlemi ile kullanıma 
hazırdır.

 ■ Çok yönlü - tekrarlayan dinamik yükler dahil çok çe-
şitli yükleme durumları için uygun.

 ■ Mükemmel uygulama performansı – büzülme yap-
mama özelliği ile yüzeye tam yayılma sağlar.

 ■ Rötre yapmaz - yüzeylerin tam temasını ve yapış-
masını, ayrıca hidrostatik basınca dayanmasını sağ-
lar ve zararlı maddelerin nüfuz etmesini engeller.

Tanımı

Conbextra EP10, solventsiz, düşük vizkoziteli, epoksi re-
çinelerin bileşiminden oluşan 0.25 ile 10 mm arasındaki 
boşlukların doldurulması için grout harcı ve 0,05 mm ile 3 
mm arasındaki çatlakların enjeksiyon uygulamarında kul-
lanılmak üzere tasarlanmış malzemedir. 

Düşük viskozitesi nedeniyle Conbextra EP10, yüksek mu-
kavemet özelliklerine sahip kalıcı bir sızdırmazlık oluştur-
mak için çatlaklara ve boşluklara derinlemesine nüfuz eder.

Karıştırıldığında akıcı, kendiliğinden yayılan epoksi reçine 
harcı elde edilir. Bileşenler, sahada karıştırılmaya hazır şe-
kilde gönderilir..

Şartname

Sözleşme belgelerinde görüldüğü üzere, epoksi bazlı re-
çine, Fosroc tarafından gönderilen Conbextra EP10 olma-
lıdır. 7 günlük test sonuçlarından sonra, basınç dayanımı 
90N/mm²’den fazla olmalıdır. 

Özellikler

Kap Ömrü
20°C 90 dakika
35°C 40 dakika

Yoğunluk ~1070 kg/m3

Çekme Dayanımı
7 gün 23 N/mm²

Eğilme Dayanımı
7 gün 65 N/mm²

Basınç Dayanımı (Tolerans ± %10)
1 gün 57 N/mm²
3 gün 66 N/mm²
7 gün 95 N/mm²

VOC 0 g/l
Viskozite

20°C 300 mPa.s

  
2404

FOSROC İDEA YAPI KİM-
YASALLARI SAN. VE TİC. 

A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 

Bölg. Mah. Haldun Aksoy Cad. 
No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli
20

2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                       

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 
Repair Mortar ( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/010

Basınç Dayanımı ≥ 90 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 30.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Conbextra EP10

Kullanım talimatları

Plaka Altı Grout Uygulaması

Hazırlık
Grout uygulaması yapılacak serbest yüzey alanı mini-
mumda tutulmalıdır. Çevre kalıbı ile plaka kenarı arasında, 
döküm yapılan taraftan 75 mm’den fazla, ters taraftan da 
25 mm’den fazla mesafe bırakılmamalıdır. Yan taraflardaki 
kalıplar plaka kenarına sıkıca sabitlenmelidir. İzole olmuş 
köşelerin havalandırılmasına izin vermek için hava basın-
cını tahliye eden delikler açılmalıdır.

Kalıp
Conbextra EP10 akışkan bir grout olduğu için, uygulana-
cak kalıp sızdırmaz olmalıdır. Bunun için kalıbın altında ve 
derzler arasında kauçuk köpük ya da mastik dolgu kulla-
nılmalıdır. 

Akışkan grout koşulları sağlamak için, hidrostatik bir harç 
dökme başlangıcı önemlidir. Bunun için besleme hunisi 
kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Temel Yüzeyi
Yüzey, yağ, gres veya herhangi bir zayıf malzemeden arın-
mış olmalıdır. Yüzeyde bir uygunsuzluk, boşluk veya çıkıntı 
varsa tamirat ile düzgün hale getirilmeli.Vida delikleri veya 
sabitleme ceplerine hava tutularak tozlar çıkarılmalıdır.

Taban Plakası
Çelik taban plakasını yerleştirme işlemi gecikecekse alt 
tarafını ve kenarlarının Nitoprime 31ile kaplanması tavsiye 
edilir. Bu, hem pas oluşumunu engeller hem de Conbextra 
EP10 ile daha iyi bir tutunma sağlar.Tüm metal yüzeyler İs-
veç Standartları SA 2½ ye veya benzeri bir standarta göre 
temizlenmelidir.

Karıştırma 
Sertleştirici komponentinin tamamı reçine komponentinin 
içine dökülerek homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.. 
Karışım bittikten sonra belirtilen kap ömrü içerisinde tüke-
tilmelidir. Bu süre aşılırsa malzeme kıvamı sertleşecektir. 
Bu durumda malzeme bertaraf edilmelidir.Uygulamadan 
hemen önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin olun-
malıdır

Yerleştirme  
Karışımın kap ömrü içerisinde yerleştirilebileceğinden 
emin olunuz. Grout akışı sürekli olmalıdır. Başlamadan 
önce yeteri miktarda grout ayarlanmalı ve bir set grout 
dökümü yapılırken, diğer setin karışım zamanlaması ona 
göre ayarlanmalıdır. Hava hapsolmasını engellemek için 
döküm hep tek taraftan olmalıdır. Hidrostatik başlık her za-
man muhafaza edilmelidir. Böylece sürekli ve kesintisiz bir 
harç dökme işlemi başarılabilir.  

Çatlak Enjeksiyonu Uygulaması

Enjeksiyon Pakerlerinin Sabitlenmesi

Enjeksiyon pakerleri, her çatlağın uzunluğu boyunca ara-
lıklarla önceden açılmış deliklere yerleştirilmelidir. Pakerler 
çatlağın yanlarından yaklaşık 25 cm aralıklarla yerleştirilir. 
Her paker arasındaki mesafe, çatlağın genişliğine ve de-
rinliğine bağlı olacaktır.

Aralık, reçinenin çatlak boyunca bir sonraki enjeksiyon 
noktasına nüfuz etmesini sağlamak için yeterince yakın 
olmalıdır. Pakerler arasındaki çatlakların yüzeyi Nitomor-
tar FCB ile kapatılmalıdır. Bir duvar veya döşemeden ge-
çen tüm çatlakların her iki tarafı bu şekilde kapatılmalıdır. 
Tamamen çatlamış bir duvar veya döşeme olması duru-
munda, pakerler, arkadakiler ve  öndekiler arasındaki orta 
noktalarda olacak şekilde her iki tarafa da yerleştirilmelidir.

Nitomortar FCB'nin 35°C'de 8 saat süreyle kürlenmesi-
ne izin verilmelidir. Düşük ortam sıcaklıklarında (5°C ile 
12°C), kürleme süresi uzayacaktır ve uygulayıcı, devam 
etmeden önce yüzey dolgusunun yeterince kürlendiğinden 
emin olmalıdır. Enjeksiyon hortumunun bir ucu, dikey çat-
laklarda en alt pakere veya yatay çatlakların herhangi bir 
ucuna takılacaktır.

Reçine Uygulaması

Sertleştirici komponentinin tamamı reçinekomponentinin 
içine dökülerek homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.
Conbextra EP10, kapalı kaplardaki standart enjeksiyon 
ekipmanı ile kullanılmalıdır. Enjeksiyon basıncı en az 0,4 
N/mm² (4 bar) olmalıdır. Karışım bittikten sonra belirtilen 
kap ömrü içerisinde tüketilmelidir.

Enjeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, en-
jeksiyon sisteminin 24 saat süreyle kürlenmesine izin veri-
lerek bu süre boyunca bozulmadan bırakılmalıdır.

Son Onarım

Pakerler çıkarılıp Nitomortar FCB ile tüm delikler veboşluk-
lar kapatılıpkürlenmeye bırakılmalıdır. 

Yatay Çatlaklarda Uygulama 

2 mm'yi aşan yatay çatlaklarda Conbextra EP10, enjeksi-
yon pakeri kullanılmadan yerçekimi akışı ile uygulanabilir. 
Bununla birlikte, bu tür bir uygulamanın uygunluk açısın-
dan saha denemesi yoluyla doğrulanması gerekir.

Temizlik

Conbextra EP10 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal Fosroc Solvent 102 vb. ile temizlenmelidir.
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Conbextra EP10

Sıcak havalarda çalışma 
Yüksek sıcaklarda Conbextra EP10 kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için aşağıdaki kurallara gözetilmelidir: 

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın. 

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın. 

 ■ Karışım kıvamında iken uygulamanın tamamlanması 
için yeterli personel sağlayın. 

Kısıtlamalar

Plaka altı uygulamalarda “Kullanım Talimatları” na uyma-
mak uygulamada çatlaklara ve köşelerde kafa kaldırmala-
ra sebep olabilir.

Paketleme
Conbextra EP10 4,8 kg set
Nitoprime 31 14 kg set
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Conbextra EP10 ~ 1,07 kg/m2/mm
Nitoprime 31 250-500 gr/m2

Saklama

Conbextra EP10, kuru bir yerde, 25 °C’de, açılmamış oriji-
nal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Bazı insanlar epoksi reçineye karşı hassastır, bu malzeme-
lerle uygulama yapılırken eldiven kullanılmalı ve koruyucu 
kremler sürülmelidir. Reçine ile temas oluşursa malzeme 
kürlenmeden temizleyici kremlerle temizlenmeli. Sonra su 
ve sabunla yıkanmalı. Solvent kullanılmamalı. Gözlük kul-
lanımı tavsiye edilir, eğer gözle bir temas olursa bolsu ile 
temizleyin ve hemen tıbbi yardım alın.

Yangın

Conbextra EP10 ve Nitoprime 31 yanıcı değildir
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. 

Parlama Noktası 
Fosroc Solvent 102 :    33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/2015/20/B
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Conbextra EP10 F

Yüksek mukavemetli, düşük viskositeli, epoksi 
esaslı enjeksiyon ve grout malzemesi 

Kullanım Alanları
Fiziksel özelliklerin ve kimyasal direncinin çok önemli oldu-
ğu yerlerde serbest akışkan bir döküm harcı görevi görür. 
Aşağıda belirtilmiş çok çeşitli ağır hizmet uygulamaları için 
uygundur:

 ■ Yapısal elemanlarda plaka altı grout uygulamalarında

 ■ Rüzgar türbinleri ve benzeri pistonlu makineleri dinamik 
yük durumlarında, taban plakası grout uygulamaların-
da ve çatlak uygulamalarında

 ■ Beton ve diğer inşaat malzemelerindeki çatlakların en-
jeksiyonu

 ■ Çelik fabrikaları, rafineriler, kimyasal tesisler ve elektro-
kaplama işleri gibi ağır endüstriyel uygulamalar

 ■ Yüksek dayanım istenilen alanlarda yapısal enjeksiyon 
dolgusu olarak

 ■ Ray montajı amacıyla vinç raylarında, tünellerde, köp-
rülerde

 ■ Eski beton, yeni beton arasında aderans arttırıcı. 

Avantajları

 ■ Mümmel mukavemet - yüksek basınç, eğilme ve çek-
me dayanımları sayesinde uzun çalışma ömrü sağlar 

 ■ Uygun maliyetli – Hızlı sürede sertleşir ve istenilen 
değerlere ulaşır. Bu sayede uygulama yapılan bölge-
nin hızlıca işletmeye açılması sağlanır.

 ■ Kullanışlı - Karışıma hazır bileşenler ambalajında 
oranlanmıştır. Böylece basit karıştırma işlemi ile kul-
lanıma hazırdır.

 ■ Çok yönlü - tekrarlayan dinamik yükler dahil çok çe-
şitli yükleme durumları için uygun.

 ■ Mükemmel uygulama performansı – büzülme yap-
mama özelliği ile yüzeye tam yayılma sağlar.

 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir. 

 ■ 0,25 mm'den 30 mm'ye kadar olan çatlakların 
enjeksiyonu için kullanılabilir.

Tanımı

Conbextra EP10F, solventsiz, yüksek dayanımlı epoksi 
reçinelerin bileşiminden oluşan 0.25 ile 30 mm arasında 
uygulanabilen enjeksiyon ve grout reçinesidir. Karıştırıl-
dığında akıcı, kendiliğinden yayılanve makina ile enjekte 
edilebilen epoksi reçine elde edilir. Bileşenler, sahada ka-
rıştırılmaya hazır şekilde satışa sunulmaktadır.

Şartname

Sözleşme belgelerinde görüldüğü üzere, epoksi bazlı 
grout, Fosroc tarafından gönderilen Conbextra EP10F ol-
malıdır. 7 günlük test sonuçlarından sonra, basınç dayanı-
mı 90N/mm²’den fazla, kopma mukavemeti 25N/mm²’den 
fazla ve eğilme mukavemeti 60N/mm²’den fazla olmalıdır. 
Ayrıca iyi kimyasal dayanımlı olmalıdır..

Özellikler

Kap Ömrü
20°C 45 dakika
35°C 25 dakika

Yoğunluk (filler hariç) ~1080 kg/m3

Çekme Dayanımı
7 gün 30 N/mm²

Eğilme Dayanımı
7 gün 60 N/mm²

Basınç Dayanımı (Tolerans ± %10)
7 gün 95 N/mm²

VOC 0 g/l

  
2404

FOSROC İDEA YAPI 
KİMYASALLARI SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 
Bölg. Mah. Haldun Aksoy 

Cad. No:12/1 Gebkim OSB 
Dilovası/Kocaeli 20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 

Repair Mortar ( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/018

Basınç Dayanımı ≥ 65 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 

Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1

Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Conbextra EP10 F

Kullanım talimatları

Hazırlık
Plaka Altı Uygulama
Grout uygulaması yapılacak serbest yüzey alanı mini-
mumda tutulmalıdır. Çevre kalıbı ile plaka kenarı arasında, 
döküm yapılan taraftan 75 mm’den fazla, ters taraftan da 
25mm’den fazla mesafe bırakılmamalıdır. Yan taraflardaki 
kalıplar plaka kenarına sıkıca sabitlenmelidir. İzole olmuş 
köşelerin havalandırılmasına izin vermek için hava basın-
cını tahliye eden delikler açılmalıdır..

Kalıp
Conbextra EP10F akışkan bir grout olduğu için, uygulana-
cak kalıp sızdırmaz olmalıdır. Bunun için kalıbın altında ve 
derzler arasında kauçuk köpük ya da mastik dolgu kulla-
nılmalıdır. 

Akışkan grout koşulları sağlamak için, hidrostatik bir harç 
dökme başlangıcı önemlidir. Bunun için besleme hunisi 
kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Temel Yüzeyi
Yüzey, yağ, gres veya herhangi bir zayıf malzemeden arın-
mış olmalıdır. Yüzeyde bir uygunsuzluk, boşluk veya çıkıntı 
varsa tamirat ile düzgün hale getirilmeli. Vida delikleri veya 
sabitleme ceplerine hava tutularak tozlar çıkarılmalıdır.

Taban Plakası
Çelik taban plakasını yerleştirme işlemi gecikecekse alt 
tarafını ve kenarlarının Nitoprime 31 ile kaplanması tavsiye 
edilir. Bu, hem pas oluşumunu engeller hem de

Conbextra EP10F  ile daha iyi bir tutunma sağlar. Tüm me-
tal yüzeyler İsveç Standartları SA 2½ ye veya benzeri bir 
standarta göre temizlenmelidir.

Karıştırma 
B komponentinin tamamı A komponentinin içine dökülerek 
homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Karışım yeteri 
büyüklükte bir karışım kabının içine konulup, C kompo-
nenti yavaş yavaş ilave edilerek homojen renk oluşuncaya 
kadar 2-3 dk. boyunca karıştırılmalıdır. Karışım bittikten 
sonra belirtilen kap ömrü içerisinde tüketilmelidir. Bu süre 
aşılırsa malzeme kıvamı yükselerek ısınma ve sertleşme 
başlayacaktır. Bu durumda malzeme bertaraf edilmelidir. 
Grout Uygulaması 

Karışımın kap ömrü içerisinde yerleştirilebileceğinden 
emin olunuz. Conbextra EP10F nemli yüzeylerde uygula-
nabilir. Uygulama akışı sürekli olmalıdır. Başlamadan önce 
yeteri miktarda malzeme ayarlanmalı ve bir set ürün dökü-
mü yapılırken, diğer setin karışım zamanlaması ona göre 
ayarlanmalıdır. Hava hapsolmasını engellemek için döküm 
hep tek taraftan olmalıdır. Hidrostatik başlık her zaman 
muhafaza edilmelidir. Böylece sürekli ve kesintisiz bir harç 
dökme işlemi başarılabilir. 

Enjeksiyon Uygulaması

Çatlak enjeksiyonlarında çatlak boyutuna dikkat ederek 
gerekiyorsa karışıma Komponent C (filler) eklenerek ba-
sınçlı pompalar kullanılarak uygulanmalıdır. Genişliği 6 
mm’den büyük çatlaklar için C bileşeninin eklenmesi öneri-
lir. Kılcal çatlaklar için Komponent C olmaksızın uygulama 
yapılmalıdır. 

Yatay döşemelerdeki çatlağın iki kenarına Nitoseal PU45 
ile yapılacak “baraj” arasına ürün dökülerek yavaşça çat-
lağa nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Döşemenin altında da 
gözle görülen çatlaklar varsa öncelikle bu çatlaklar Fosroc 
Renderoc tamir harçları ile tamir edilmelidir. 

Düşey veya başüstü yapılardaki çatlaklarda ise karıştırıl-
mış ürün uygun el pompası veya makinalar kullanılarak 
basınçla enjekte edilmelidir. Enjeksiyon noktaları (Paker-
ler) çatlağın yanlarından yaklaşık 20 cm aralıklarla yerleş-
tirilir ve enjeksiyon işlemi sırasında reçinenin dışarı çıkma-
sını engellemek amacıyla enjeksiyon noktaları arasındaki 
çatlak yüzeyi Nitomortar FCB ile kapatılmalıdır. Düşey çat-
laklarda enjeksiyon işlemi en aşağıdan  başlanıp yukarıya 
doğru yapılmalıdır. Pompayı enjekte edilecek nipele, uy-
gun hortum ve bağlantı parçası kullanarak takınız. Bitişik 
nipelin açık olduğundan emin olunuz. Düzenli  bir hızda re-
çineyi enjekte etmeye başlayınız. Nitofill EPLV sonraki en-
jeksiyon portundan görünür hale geldiğinde bu portu kapa-
tınız. Doğru şekilde bağlandığından emin olarak hortumu 
mevcut porttan ayırınız (teknik, kullanımdaki pakere bağlı 
olacaktır). Enjeksiyon hortumunu bitişikteki nipele takınız 
ve tamamen sızdırmaz hale gelene kadar çatlak uzunluğu 
boyunca işlemi tekrarlayınız.

Enjekte edilen alanı bozmadan önce Nitofill EPLV'nin kür-
lenmesi için yeterli süre (genellikle 24 saat) bekleyiniz. 
Epoksi bağını kırmak için enjeksiyon nipellerine çekiçle 
vurunuz. Nitomortar FC yüzeyden mekanik taşlama veya 
ısı tabancası ile çıkarılabilir. Isı kullanılıyorsa, malzemeye 
ateş tutmayınız, koruyucu eldiven kullanınız ve kalıntıla-
rı gidermek ve güvenli bir şekilde atmak için bir kazıyıcı 
kullanınız. Yüzey hasarı veya delikler Nitomortar FC veya 
uygun bir Renderoc ürünü kullanılarak doldurulabilir.

Temizlik
Conbextra EP10F bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal Fosroc Solvent 102 vb. ile temizlen-
melidir.

Sıcak havalarda çalışma 

Yüksek sıcaklarda Conbextra EP10F kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için aşağıdaki kurallar gözetilmelidir: 
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Conbextra EP10 F

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın. 

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın. 

 ■ Karışım kıvamında iken uygulamanın tamamlanması 
için yeterli personel sağlayın. 

Kısıtlamalar

Plaka altı uygulamalarda “Kullanım Talimatları” na uyma-
mak uygulamada çatlaklara ve köşelerde kafa kaldırmala-
ra sebep olabilir.

Enjeksiyon uygulamasında, reçineye aşırı basınç uygula-
mayınız çünkü bu, mevcut çatlağın daha fazla çatlamasına 
ve genişlemesine neden olabilir.

Enjeksiyon portlarının tam aralığı, pompa tipi ve hatta en-
jeksiyon tekniği, çatlak boyutu, beton derinliği ve basınç 
dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişecektir. 
Bunlar aynı proje içinde bile değişiklik gösterebilir.

Saklama

Conbextra EP10F, kuru bir yerde, 25°C'de, açılmamış oriji-
nal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Paketleme

Conbextra EP10F 15 kg set

Komponent A (Baz) 5,9 kg

Komponent B (Sertleştirici) 4.1 kg

Komponent C (Filler) 5 kg

Nitoprime 31 14 kg set

Fosroc Solvent 102 5 litre teneke

Sarfiyat

Conbextra EP10F ~ 1,07 kg/m²/mm

Nitoprime 31 250-500 gr/m²

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Bazı insanlar epoksi reçineye karşı hassastır, bu malzeme-
lerle uygulama yapılırken eldiven kullanılmalı ve koruyucu 
kremler sürülmelidir. Reçine ile temas oluşursa malzeme 
kürlenmeden temizleyici kremlerle temizlenmeli. Sonra su 
ve sabunla yıkanmalı. Solvent kullanılmamalı. Gözlük kul-
lanımı tavsiye edilir, eğer gözle bir temas olursa bol su ile 
temizleyin ve hemen tıbbi yardım alın.

Yangın

Conbextra EP10F ve Nitoprime 31 yanıcı değildir

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır.

Parlama Noktası  

Fosroc Solvent 102:     33°C

TR/2018/20/B
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Conbextra EP75

Yüksek mukavemetli, sünme yapmayan, 
epoksi bazlı grout

Kullanım Alanları

Kimyasal ve fiziksel dayanım ihtiyaçlarının ön plana çık-
tığı alanlar için üretilmiş serbest akış özellikli grout harcı. 
Yüksek nitelik gerektiren aşağıdaki alanlarda kullanıma 
uygundur : 

 ■ Plaka ile alt zemin arasının yapısal grout uygulama-
ları

 ■ Türbinler ve diğer hareketli makineler gibi dinamik 
yükler altında çalışan tabaka boşluklarının groutlan-
ması

 ■ Çelik sektörü, kaynak işleri, rafineriler, kimya 
fabrikaları gibi ağır sanayilerde

 ■ Yüksek mukavemet gerektiren yapısal dolgu işlem-
leri 

 ■ Yolcu taşımacılığı veya vinç sistemleri operasyonu 
için tasarlanmış demiryolu yapımında 

Avantajları

 ■ Sünme Yapmaz –sabit yükleme altında deformasyo-
na uğramaz 

 ■ Dayanıklıdır – yüksek basınç, çekme ve eğilme da-
yanımı sayesinde uzun ömürlüdür.

 ■ Ekonomiktir – yüksek erken dayanımı sayesinde 
hızlı imalat sağlar, maliyetleri düşürür

 ■ Kullanıcı dostudur – basittir, hazır paketleri direk 
karıştırılabilir miktarlardadır

 ■ Çok yönlüdür – tekrarlı dinamik yükler dahil farklı tip-
te yüklemeler için uygundur

 ■ Uzun ömürlüdür – büzülme yapmadığı için yüzeyler 
arası kontakt bozulmaz

Tanımı

Conbextra EP75 solvent içermeyen epoksi reçine bazlı, 
10-75 mm arası derinlikte uygulanabilen grout ürünüdür. 
Sistem Komponent A, komponent B ve komponent C da-
hil 3 komponentten oluşmaktadır. Komponentler karışım 
oranları ayarlanmış paketler halindedir.

Şartname

Kontratta tanımlandığı üzere epoksi grout Conbextra EP75 
olmalıdır. İyi derecede kimyasal daynıma sahip olmalıdır. 7 
günde 100 N/mm2 basınç dayanımına sahip olmalıdır ve 
ASTM C1181’e göre 2.05 x 10-3 mm/mm sünme göster-
melidir. 

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü, 23°C’de 75 dakika
Yoğunluk 2090 kg/m3

Çekme Dayanımı(ASTM C307)
7 gün 12 N/mm²

Eğilme Dayanımı (ASTM C580)
7 gün 26 N/mm²

Basınç Dayanımı (ASTM C579)
1 gün 85 N/mm²
3 gün 95 N/mm²
7 gün 100 N/mm²

100 mm döküm yüksekliğinde 20°C de maksimum 
akış mesafesi
35 mm derinlikte 2000 mm
70 mm derinlikte 3500 mm
Isıl Genleşme Katsayısı
(ASTM C531) (2 - 5) x 10-5

Basınç Altında Sünme (ASTM C1181)
1 yıl boyunca 60°C sıcaklıkta - 
2.85 N/mm² 2.05 x 10-3 mm/mm

  
2404

FOSROC  YAPI 
KİMYASALLARI 
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Basınç Dayanımı ≥ 100 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
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Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Conbextra EP75

Kullanım talimatları

Hazırlık

Plaka Altı Uygulama
Serbest yüzey alanı minimumda tutulmalıdır. Genellikle, 
çevre kalıp ile plaka kenarı arasındaki boşluk, dökülen ta-
rafta 75 mm ve karşı tarafta 25 mm’yi aşmamalıdır. Yanlar-
da boşluklar bulunmamalıdır. Yüksek noktaların havalandı-
rılması için hava delikleri açılmalıdır.

Kalıp
Kalıplar sızdırmaz olmalıdır. Sızdırmazlık, kalıp altına ve 
ek yerlerine uygulanan kauçuk köpük veya mastik ile sağ-
lanabilir.

Serbest akışlı bir grout uygulaması yapılacaksa malze-
meye hidrostatik basınç uygulamak gerekir. Bunun için bir 
döküm başlığı yapmak gerekir. Nasıl dizayn edileceği ile 
alakalı lokal Fosroc ofisinize başvurunuz.

Temel Yüzeyi
Yüzey, yağ, gres veya herhangi bir zayıf malzemeden arın-
mış olmalıdır. Yüzeyde bir uygunsuzluk, boşluk veya çıkıntı 
varsa tamirat ile düzgün hale getirilmeli.Vida delikleri veya 
sabitleme ceplerine hava tutularak tozlar çıkarılmalıdır.

Taban Plakası

Çelik taban plakasını yerleştirme işlemi gecikecekse alt 
tarafını ve kenarlarının Nitoprime 31 ile kaplanması tavsiye 
edilir. Bu, hem pas oluşumunu engeller hem de Conbextra 
EP75 ile daha iyi bir tutunma sağlar. Tüm metal yüzeyler 
İsveç Standartları SA 2½ ye veya benzeri bir standarta 
göre temizlenmelidir.

Karıştırma 
B komponentinin tamamı A komponentinin içine dökülerek 
homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Karışım yeteri 
büyüklükte bir karışım kabının içine konulup, C kompo-
nenti yavaş yavaş ilave edilerek homojen renk oluşuncaya 
kadar 2-3 dk. boyunca karıştırılmalıdır. Karışım bittikten 
sonra belirtilen kap ömrü içerisinde tüketilmelidir. Bu süre 
aşılırsa malzeme kıvamı sertleşecektir. Bu durumda mal-
zeme bertaraf edilmelidir.Uygulamadan hemen önce tüm 
yüzeylerin kuru olduğundan emin olunmalıdır.

Yerleştirme  
Karışımın kap ömrü içerisinde yerleştirilebileceğinden 
emin olunuz. Grout akışı sürekli olmalıdır. Başlamadan 
önce yeteri miktarda grout ayarlanmalı ve bir set grout 
dökümü yapılırken, diğer setin karışım zamanlaması ona 
göre ayarlanmalıdır. Hava hapsolmasını engellemek için 
döküm hep tek taraftan olmalıdır. Sürekli akışı sağlamak 
için döküm ağzı yüksekliği hep sabit tutulmalıdır.

Temizlik

Conbextra EP75 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal solvent ile temizlenmelidir.

Kısıtlamalar

Plaka altı uygulamalarda “Kullanım Talimatları” na uyma-
mak uygulamada çatlaklara ve köşelerde kafa kaldırmala-
ra sebep olabilir.

Sıcak havalarda çalışma 

Yüksek sıcaklarda Conbextra EP75’ in kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için aşağıdaki kurallara gözetilmelidir: 

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın. 

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın. 

 ■ Karışım kıvamında iken uygulamanın tamamlanması 
için yeterli personel sağlayın. 

Paketleme
Conbextra EP75 25 kg set

Komponent A (Baz) 4,4 kg

Komponent B (Sertleştirici) 1,1 kg

Komponent C (Filler) 19,5 kg
Sarfiyat
Conbextra EP75 2,09 kg/m2/mm

Saklama

Conbextra EP75, kuru bir yerde, 25 °C’de, açılmamış oriji-
nal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Bazı insanlar epoksi reçineye karşı hassastır, bu malzeme-
lerle uygulama yapılırken eldiven kullanılmalı ve koruyucu 
kremler sürülmelidir. Reçine ile temas oluşursa malzeme 
kürlenmeden temizleyici kremlerle temizlenmeli. Sonra su 
ve sabunla yıkanmalı. Solvent kullanılmamalı. Gözlük kul-
lanımı tavsiye edilir, eğer gözle bir temas olursa bolsu ile 
temizleyin ve hemen tıbbi yardım alın.

Yangın

Conbextra EP75 ve Nitoprime 31 yanıcı değildir.

TR/2003/20/B
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Epoksi Reçine bazlı akışkan grout

Kullanım Alanları

Conbextra EP150, ağır statik veya dinamik yüklere maruz 
kalan yapılarda kullanılan akıcı bir grout’tur. Pistonlu kom-
presör, test cihazları, ağır vinç ve taşıyıcı raylı sistemleri, 
yüksek devirli türbinler, santrifüjler ve kalıp makineleri gibi 
uygulamalarda boşluklar doldurularak ankraj sabitlemesi 
yapılabilir. 

Kimyasal saçılmaların oluşabileceği koşullarda kullanıla-
bilir.  Çelik fabrikası, rafinelerde, elektro-kaplama işleri ve 
kimya fabrikalarındaki belirli uygulamalarda kullanılabilir.  

Conbextra EP150, uzun çalışma süreleri ve büyük hacimli 
dökümler, derin boşluklar ve yüksek ortam sıcaklıkları için 
özellikle uygundur.

Avantajları

 ■ Uzun süreli yük altında düşük sünme

 ■ Pistonlu veya pervaneli ekipmanlar için uygun 

 ■ Sürekli dinamik yüklere karşı dayanıklı

 ■ Büzülme yapmaz, böylece komple yüzey temas ve 
aderansı sağlar 

 ■ Yüksek basınç, çekme ve eğilme dayanımları 

 ■ Yüksek erken dayanımla hızlı ve kolay makine mon-
tajı  

 ■ Çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır

Tanımı

Conbextra EP150, 10mm’den 150mm’ye kadar boşlukların 
yönlendirilmiş veya serbest olarak grout uygulaması için 
tasarlanan solventsiz epoksi esaslı bir üründür. 
Conbextra EP150 reçine, sertleştirici ve özel agregalardan 
oluşan 3 komponentli bir sistemdir. Ürün komponentleri 
karışıma hazır halde ambalajlanmış olup, tam set karışımı 
yappılmalı ve dışarıdan malzeme eklenmemelidir. 

Teknik Destek

Fosroc, geniş bir yelpazede yüksek performanslı, yüksek 
kaliteli yapı kimyasalı ürünleri sunar. Fosroc, nihai kullanı-
cılara ve yüklenicilere her türlü teknik destek hizmeti yanı 
sıra alanında rakipsiz deneyime sahip personeli aracılığıy-
la teknik tavsiye sunmaktadır.  

Özellikler

Kap Ömrü
24 °C 150 dakika
35 °C 105 dakika

Çekme Dayanımı(ASTM C307)
7 gün 16 N/mm²

Eğilme Dayanımı (ASTM C580)
7 gün >26 N/mm²

Basınç Dayanımı (ASTM C579)
7 gün >100 N/mm²

Doğrusal Büzülme
ASTM C531, 7 gün % 0,019

ASTM C531 < % 0,03
Su Emme

ASTM C413 < % 0,30

Yukarıdaki testler kontrollü laboratuvar şartlarında yapıl-
mıştır. Saha şartlarında değişiklik gösterebilir.

Kimyasal Dayanım 

Conbextra EP150, katı ve sıvı yağ, gres, pek çok kimyasal, 
hafif asit ve alkaliler, içme ve deniz suyuna karşı dayanık-
lıdır.  Solvent veya konsantre kimyasallara karşı detaylar 
için  Fosroc Teknik Bölümüne başvurun.

Isı salınımı 

Karıştırıldıktan sonra tüm epoksi sistemlerin sıcaklığı arta-
caktır.  Artış miktarı hacim/yüzey oranı, ortam sıcaklığı ve 
etrafındaki malzemelerin kütle ve termal iletkenliğine bağ-
lıdır.  Ürüne ilişkin bilgiler için Fosroc’a başvurun.  
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Şartname

Tedarikçi Şartnamesi 
İhale dokümanlarında gösterildiği yerlerde tüm epoksi 
esaslı grout uygulamaları, Fosroc tarafından üretilen ve 
üreticinin güncel bilgi föyüne göre kullanılan Conbextra 
EP150 kullanılarak yapılmalıdır. 

Performans Şartnamesi 
İhale dökümanlarıda belirtilen yerlerde tüm epoksi esaslı 
grout uygulaması kullanıma hazır ürün ile yapılmalıdır. 
Kürünü tamamlayan grout:  7 günde 95 N/mm2 üzerinde 
bir basınç dayanımı, 7 günde 15 N/mm2’yi aşan bir çekme 
dayanımı, 7 günde 25 N/mm2’yi aşan bir eğilme dayanımı-
na sahip olmalıdır. 

Grout’un saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlikle 
üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

BS 80A Pandrol marka ray klipslerine sahip sağlam des-
tekli taban plakası

Kullanım talimatları

Hazırlık
Temel yüzeyi 
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı maddeler-
den ve su birikintilerinden arındırılmalıdır. Beton yüzeyler 
tıraşlanmalıdır.  Tüm tozlar giderilmeli ve bulon boşlukları 
veya vida ceplerinde toz  toprak kalmamalıdır. 

Çelik yüzeyler 
Tüm çelik yüzeyler aşındırılarak pas ve kaynak artıkların-
dan arındırılmalıdır. Temizlenen yüzeyler, Nitoprime 28 ile 
korunabilir. 

Kalıp 
Conbextra EP150 akışkan bir grout olduğundan, kalıplar 
sızdırmaz olmalıdır. Malzeme henüz kürünü tamamlama-
dığında oluşabilecek grout kaybı, boşlukların tam olarak 
doldurulmamasıyla sonuçlanır.   

Serbest grout uygulamasında, hidrostatik homojen bir 
grout seviyesi sağlanmalıdır. Bunun için, bir beslemeli bun-
ker sistemi kullanılmalıdır.
Ulaşılması zor derin kesitli uygulamalarda, geniş bir zincir 
yardımıyla yatay hareket desteklenebilir, boşluklar tama-
men doldurulabilir ve hava boşlukları ortadan kaldırılabilir. 
Detaylı bilgi için, Fosroc’a danışınız. 

Tipik Oluk Sistemi
Çıkarılabilir Oluk: Büyük dökümler için grout elle yerleştiri-
lebilir veya çıkarılabilir oluk içerisine pompalanabilir.

Karıştırma 
Sertleştirici komponentinin tamamı reçine komponentinin 
içine dökülerek homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

Karışım yeteri büyüklükte bir karışım kabının içine konu-
lup, agrega komponenti yavaş yavaş ilave edilerek homo-
jen renk oluşuncaya kadar 2-3 dk. boyunca karıştırılmalı-
dır. Karışım bittikten sonra belirtilen kap ömrü içerisinde 
tüketilmelidir. Bu süre aşılırsa malzeme kıvamı sertleşe-
cektir. Bu durumda malzeme bertaraf edilmelidir. Uygula-
madan hemen önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin 
olunmalıdır.

Yerleştirme  
Karışımın kap ömrü içerisinde yerleştirilebileceğinden 
emin olunuz. Grout akışı sürekli olmalıdır. Başlamadan 
önce yeteri miktarda grout ayarlanmalı ve bir set grout 
dökümü yapılırken, diğer setin karışım zamanlaması ona 
göre ayarlanmalıdır. Hava hapsolmasını engellemek için 
döküm hep tek taraftan olmalıdır. Sürekli akışı sağlamak 
için döküm ağzı yüksekliği hep sabit tutulmalıdır.
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Akış Özellikleri 
Maksimum akış mesafesi, boşluk kalınlığı, uygulanan 
grout seviyesi ve ortam sıcaklığıyla belirlenir.

Aşağıdaki tabloda akış için tipik veriler yer almaktadır.

°C Derinlik 
(mm)

Hidrostatik Seviye 
(mm)

Maksimum akış 
(mm)

35 35 100 1200
35 70 100 2000

Temizlik
Conbextra EP150 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal solvent ile temizlenmelidir. Etrafa saçı-
lan kalıntılar, kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmelik-
lere uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Kısıtlamalar

Grout genellikle kalıpsız olarak kullanılmamalıdır. Aksi hal-
de grout’ta çatlaklar oluşabilir.

Sıcak havalarda çalışma 
Yüksek sıcaklarda Conbextra EP150’ nin kanıtlanmış bir 
performansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında 
uygulama bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, 35°C üze-
ri sıcaklıklar için aşağıdaki kurallara gözetilmelidir: 

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın. 

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın. 

 ■ Karışım kıvamında iken uygulamanın tamamlanması 
için yeterli personel sağlayın. 

Sıcaklık 
Uygulama sırasında 
Conbextra EP150 grout uygulaması, +5°C ile +25°C arası 
ortam sıcaklıklarında özel önlemler alınmadan yapılabilir. 

+20°C altındaki sıcaklıklarda Conbextra EP150 yavaş kür-
lenebilir, ancak sıcaklık +5°C üzerinde olduğu sürece kü-
rünü tamamlayacaktır.   

Epoksi grout’un açıkta kalan yüzeylerini minimumda tut-
mak için kalıplar dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.  Döngü-
sel sıcaklık değişimleri, kalıpsız grout uygulamasında çat-
lama ve pullanmalara yol açabilir. Detaylı bilgi için Fosroc’a 
danışınız.

Paketleme
Conbextra EP150

16 kg / 8 Litre

92 kg / 46 litre

Sarfiyat
Conbextra EP150 2,00 kg/m2/mm

Saklama

Conbextra EP150, kuru bir yerde, 25 °C’de, açılmamış ori-
jinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Conbextra EP150: Cilt için tahriş edici olabilecek reçine 
içerir. Cilt ve göz ile temas ettirmeyin ve buharlarını so-
lumayın. Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz ko-
rumaları kullanın. Cilt korumasını arttırmak için koruyucu 
krem tavsiye edilir. Cilt ile temas etmesi halinde, reçine 
temizleyici krem uyguladıktan sonra sabunlu su ile derhal 
temizleyin. Solvent kullanmayın. Gözlere temas durumun-
da hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım 
alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın.  Kusmayın.  

Yangın 
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Yangın durumunda, CO2 
veya köpük ile söndürün. Tutuşma kaynaklarından uzakta 
tutun - sigara içmeyin.  Uygun koruyucu elbise, eldiven ve 
göz/yüz korumaları kullanın. Sadece iyi havalandırılmış bir 
alanda kullanın.

Parlama Noktası: 33°C. 

Detaylı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

TR/2004/20/B
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Conbextra BB92, rüzgar türbini temellerinin 
yapısal bağlantılarına ve petrol ve gaz 
tesislerinde kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmış ultra yüksek performanslı 
grout malzemesidir.

Kullanım Alanları
 ■ Rüzgar Türbin temellerinin yapısal grout uygulamalarında 

ve yapısal olmayan açık deniz temel grout uygulamalarında

 ■ Rüzgar türbinlerinin segment betonlarında

Avantajları
 ■ Rötresiz

 ■ Fiber eklenmeden oluşan yüksek eğilme dayanımı 
ve elastisite modülü, ürünün akışkanlığı artırır. 

 ■ Düşük sıcaklıklarda bile yüksek erken mukavemet 
kazanımından dolayı hızlı devreye alma ve geçici 
desteklerin sökülmesini sağlar. 

 ■ Yüksek yorulma dayanımı

 ■ Çok geniş bir uygulama yelpazesinde pompa 
yardımıyla veya dökülerek uygulanabilir.

 ■ Kalıcı nihai fiziksel performans sağlamak ve pompa 
tıkanıklarını önlemek için segregasyon ve kusma 
oluşturmaz.

Standartlara Uygunluk

  
2404

FOSROC YAPI 
KİMYASALLARI SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 

Bölg. Mah. Haldun Aksoy Cad. 
No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli 20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 

Structural Repair Mortar
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/005
Basınç Dayanımı ≥ 90 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 40.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Özellikleri
Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki özellikler 20°C sıcak-
lıkta elde edilmiştir: 

Tipik Özellikler (0,12 su/toz oranında)
Nihai Priz
EN196-3:1996 <5 saat
Statik Elastisite Modülü
EN 13412 > 41 GPa
Eğilme Dayanımı (EN 196-1:2005)

1 Gün > 7,5 N/mm2

7 Gün > 13 N/mm2

28 Gün > 15 N/mm2

Çökme Yayılma
EN 12350-8 > 700 mm
Akıcılık

EN 13395-2 > 450 mm
Genleşme:

 % 0-1
Initial Flow ASTM C230

 240 – 280 mm
Taze karışım yoğunluğu:

 2,30 – 2,40 kg/dm³

Düşük Sıcaklık Sonuçları (EN196-1:2005)
Yaş Test 2°C 5°C
1 Gün Basınç >5 N/mm2 >13N/mm2

Eğilme >1 N/mm2 >3 N/mm2

3 Gün Basınç >60N/mm2 >70N/mm2

Eğilme >10N/mm2 >11 N/mm2

7 Gün Basınç >70N/mm2 >80N/mm2

Eğilme >13N/mm2 >13N/mm2

Basınç Dayanımı 20°C 
(EN 12190) (75mm küp - EN12390-3)

Pompalanabilir
0.10 su/toz oranı

Yavaş akıcı
0.110 su/toz oranı

1 Gün >70 N/mm2 >60 N/mm2

7 Gün >90 N/mm2 >80 N/mm2

28 Gün >100 N/mm2 >90 N/mm2

Granülometri, Dmax: 5 mm
Su/toz oranı: 0,10-0.110(2.5-3.0 lt/25kg)
Derinlik: 10-150* mm
* Daha büyük derinlikler için, Fosroc Teknik Bölümüne 
başvurun 
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Uygulama talimatları

Hazırlık
Temel yüzeyi
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Ön nemlendirme

Uygulamadan bir kaç saat önce, temizlenmiş temel ala-
nı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Bulon delikleri 
veya vida ceplerine özellikle dikkat edin.

Kalıp

Conbextra BB92 akıcı olduğundan, kalıplar sızdırmaz ol-
malıdır. Bu, tüm derzlerin iyi kapatılmasıyla sağlanabilir.

Bazı hallerde, harç kalıbının kullanılması pratik bir çözüm-
dür. Nemlendirme öncesi su için delikler için de kalıp uy-
gulanmalıdır.

Karıştırma
En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılmalı-
dır. 50kg’ye kadar olan miktarlarda, elektrikli mikser düşük 
devirde kullanılmalıdır. Daha yüksek miktarlar, yüksek de-
virli güçlü mikserler gerektirmektedir.

Kullanılacak her bir torba için karıştırma variline gerekli 
miktarlarda temiz su boşaltın (25 kg kova için 2,5-2,8 litre, 
1 ton için 100-112 litre).  Ürünü miksere yavaş yavaş katın. 
Homojen bir kıvam elde edilinceye kadar 5 dakika boyunca 
sürekli olarak karıştırın. İlk 2 veya 3 dakika içinde kıvam 
daha kuru görünecektir. 

Yerleştirme
Conbextra BB92, tek bir dökümde 150 mm’ye kadar ka-
lınlıklarda yerleştirilebilmektedir. Herhangi bir bulon boşlu-
ğu alt yüzey ile taban plakası arasına grout uygulamadan 
önce harç veya reçine almalıdır. Sürekli grout akışı son 
derece önemlidir.

İşe başlamadan önce yeterli grout bulunmalıdır ve bir 
parti ile sonraki parti arasındaki geçen süreler önceden 
planlanmalıdır. Grout karışımı boşluğun bir tarafından 
dökülmelidir, aksi halde hava veya fazla su içeride 
hapsolabilir. Seviyesi her yerde aynı oluncaya kadar 
dökmeye devam edin.

Daha büyük hacimler için, Conbextra BB92 pompalanabi-
lir.

Kürleme

Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Bunun 
için, Concure kür ajanı, ıslak çuval bezi kullanılabilir ve/
veya sürekli olarak sulama uygulanabilir.

Temizlik

Conbextra BB92 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir.

Kürlenen malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid 
Etch ile çıkarılabilir.

Paketleme
Conbextra BB92 25 kg kraft torba

1000 kg dökme torba

Standart sarfiyat
25 kg torba 12 Litre
1000 kg torba 475 Litre

Saklama

Conbextra BB92, kuru bir yerde, açılmamış orijinal amba-
lajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve 
yüksek nem koşullarında saklanması raf ömrünü azalta-
caktır.

Kısıtlamalar
Conbextra BB92, +5ºC altındaki veya 40ºC üzerindeki sı-
caklıklarda kullanılmamalıdır. Alt yüzeyde buz bulunma-
malıdır. Hava veya temas yüzeyi sıcaklığı +5 °C veya dü-
şüyor ise, mukavemet oluşumunu hızlandırmak için sıcak 
suyun (30°C-40°C) kullanılması tavsiye edilir.

+35°C üzeri sıcaklıklarda, karıştırılan grout gölgede sak-
lanmalıdır. Grout’un karıştırılması için soğuk su (+20 
°C’den düşük) kullanılmalıdır. 

Uygulama sırasında veya nihai kürünün tamamlamadan 
önce su ile temas etmemelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conbextra BB92 alkalindir ve cilt ve göz ile temas etme-
melidir. Karıştırma sırasında tozları solumayın. Eldiven, 
gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas etmesi 
halinde, su ile yıkayın.

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Conbextra BB92 yanıcıdeğildir.

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz

TR/2001/20/B
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Conbextra BB105

Conbextra BB105 ultra yüksek performanslı 
çimento esaslı grout malzemesidir

Kullanım Alanları
Rüzgar türbin temellerinin grout uygulamaları için özel olarak ta-
sarlanmıştır.

Avantajları
 ■  Fibersiz tasarım ile, yüksek eğilme dayanımı, elasti-

site modülü ve geliştirilmiş akışkanlık.

 ■  Düşük sıcaklıklarda bile yüksek erken mukavemet 
kazanımından dolayı hızlı kalıp sökümü 

 ■  Çok yüksek nihai basınç mukavemeti. C90/105 sınıfı

 ■  Yüksek yorulma dayanımı, uzun ömür

 ■  Çok geniş bir uygulama yelpazesinde pompa yardı-
mıyla veya dökülerek uygulanabilir.

 ■  Kalıcı nihai fiziksel performans sağlamak ve pompa 
tıkanıklarını önlemek için segregasyon ve kusma 
oluşturmaz.

 ■  Hidratasyon ısısı kontrollü özel çimento yapısı, hem 
kalın hem de ince kesitlerde kullanılabilmesini sağlar.

 ■  Yüksek işlenebilirliğinden dolayı geniş alan uygula-
maları için uygundur.

 ■  Döküm sonrası pozitif genleşme

Tanımı

Conbextra BB105, rüzgar türbini temellerinin yapısal bağ-
lantı elemanlarının grout işlerinde kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmış ultra yüksek performanslı grout malze-
mesidir.

Özellikleri
Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki özellikler 20°C sıcak-
lıkta elde edilmiştir: 

0,10 su/toz oranında
Granülometri: 0 - 4 mm
Derinlik 30 – 250 mm
Uygulama Sıcaklığı 5°C – 35°C
* Yüksek sıcaklıklarda, su/toz oranı 0,110 e kadar arttırılabilir.

Yaş Malzeme Özellikleri (0,10 su/toz oranında)
Nihai Priz
(EN196-3:1996) < 6 saat

Genleşme %0 - %1
Yayılma (ASTM Konisi) >240 mm
Hava içeriği (EN 1015-7) <%4
Akışkanlık
(EN 13395-2 (1))

> 750 mm 
(Klas f3 DAFsTb’ye 
göre)

Kıvam Koruma (1) 30 dk sonra min 650 mm
Yoğunluk 2400 kg/m³

(1) Su/toz oranı 0,10

Mekanik Özellikleri (0,10 su/toz oranında)
1 gün 7 gün 28 gün

Eğilme Dayanımı 
(EN 196-1:1996) 7 N/mm² 10N/mm² 14N/mm²

Basınç Dayanımı
100 mm Küp
EN 12390-3 45N/mm² 90N/mm² 105N/mm²

40x40x160 mm 
prizma  EN 12190 50N/mm² 100N/

mm²
110N/
mm²

Elastisite Modülü
35 GPa

Derin uygulamalar için Fosroc Teknik servisinbe danışınız

Uygulama talimatları

Uygulamacı Fosroc Teknik Servisi tarafından hazırlanan 
Uygulama Prosedürüne ve aynı paralelde, eğer varsa iş-
veren ve/veya yetkilileri tarafından hazırlanan uygulama-
şartnamesine uymak zorundadır. Aşağıdaki bilgiler kılavuz 
olması maksadı ile verilmektedir.

Hazırlık 

Conbextra BB105, bu konuda eğitim almış, tecrübeli uz-
man uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. Detaylar 
için Fosroc Teknik servisine danışınız

Temel yüzeyi

Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.
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Conbextra BB105

Ön nemlendirme

Uygulamadan bir kaç saat önce, temizlenmiş temel ala-
nı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Bulon delikleri 
veya vida ceplerine özellikle dikkat edilmelidir.

Kalıp

Conbextra BB105 akıcı olduğundan, kalıplar sızdırmaz 
olmalıdır. Bu, tüm derzlerin iyi kapatılmasıyla sağlanabilir.
Bazı hallerde, harç kalıbının kullanılması pratik bir çözüm-
dür. Nemlendirme öncesi su kaçakları için kalıplardaki de-
likler kapatılmalıdır.

Karıştırma

Ekipman ve karıştırma önerileri için Fosroc Teknik Serrvisi 
ile irtibata geçebilirsiniz

Kullanılacak karıştırma ekipmanına gerekli miktarlarda te-
miz su koyun. (25kg  için 2,5-2,75 litre). Karışım devam 
ederken ürünü yavaş yavaş ekleyin. (Bazı karıştırma ekip-
manlarında tozun önce eklenmesi gerekebilir). Homojen, 
akışkan bir kıvam elde edilinceye kadar 6-7 dakika boyun-
ca sürekli olarak karıştırın. 

Karıştırmanın ilk 2-3 dakikasında malzeme akışkan kıvam-
da olmayacaktır. Karışıma fazla su eklemeyin.

Yerleştirme

Conbextra BB105, tek bir dökümde 150 mm'ye kadar ka-
lınlıklarda yerleştirilebilmektedir. Herhangi bir bulon boşlu-
ğu alt yüzey ile taban plakası arasına grout uygulamadan 
önce harç veya reçine almalıdır. Sürekli grout akışı son 
derece önemlidir.

İşe başlamadan önce yeterli grout bulunmalıdır ve bir parti 
ile sonraki parti arasındaki geçen süreler önceden planlan-
malıdır. Grout karışımı boşluğun bir tarafından dökülmeli-
dir, aksi halde hava veya fazla su içeride hapsolabilir. Sevi-
yesi her yerde aynı oluncaya kadar dökmeye devam edin.

Daha büyük hacimler için, Conbextra BB105 pompalana-
bilir.

Kürleme

Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Bunun 
için, Concure kür ajanı, ıslak çuval bezi kullanılabilir ve/
veya sürekli olarak sulama uygulanabilir

Temizlik

Conbextra BB105 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenen 
malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid Etch ile çı-
karılabilir.

Paketleme
Conbextra BB105 25 kg kraft torba
Standart sarfiyat
25 kg torba 10,40 Litre

Saklama

Conbextra BB105, kuru bir yerde, açılmamış orijinal am-
balajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve 
yüksek nem koşullarında saklanması raf ömrünü azalta-
caktır.

Kısıtlamalar

 ■ Conbextra BB105, 0ºC altındaki veya 40ºC üzerin-
deki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Alt yüzeyde buz 
bulunmamalıdır. Hava veya temas yüzeyi sıcaklığı 
5°C veya düşüyor ise, mukavemet oluşumunu hız-
landırmak için sıcak suyun (30°C-40°C) kullanılması 
tavsiye edilir.

 ■ 35°C üzeri sıcaklıklarda, karıştırılan grout gölgede 
saklanmalıdır. Grout'un karıştırılması için soğuk su 
(20°C'den düşük) kullanılmalıdır. 

 ■ Uygulama sırasında veya nihai kürünü tamamlama-
dan önce su ile temas etmemelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conbextra BB105 alkalindir ve cilt ve göz ile temas etme-
melidir. Karıştırma sırasında tozları solumayın. 

Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın.

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Conbextra BB105 yanıcı değildir.

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.

TR/2019/20/B
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Conbextra Cable Grout

Art germe kanalları için kullanıma hazır 
rötresiz çimento esaslı grout

Kullanım Alanları

Pompa veya serbest akış yöntemleriyle çok çeşitli uygula-
malarda kullanılabilir: 

 ■ Art germeli kablo kanalları

 ■ Ön germeli kablo kanalları

Avantajlar
 ■ Genleşme sistemi akışkan halde rötre ve çökelmeyi 

kompanse eder 

 ■ Kullanıma hazır malzeme sahadaki karışım farklılık-
larını ortadan kaldırır 

 ■ Klorür içermemekte olup yüksek erken mukavemet 
sağlar 

 ■ Yüksek nihai mukavemet ve düşük geçirgenlik saye-
sinde uzun hizmet ömrü

Tanımı

Conbextra Cable Grout, akışkan rötresiz bir grout elde et-
mek için sadece kontrollü miktarlarda su gerektiren kulla-
nıma hazır kuru toz halde sunulur. 

Conbextra Cable Grout, Portland çimentoları ve katkıları 
içeren ince tanecikli bir karışım olup akışkan halde iken 
kontrollü bir genleşme sağlar ve gerekli su miktarını mini-
mize eder.  Malzeme, homojen bir karışım elde etmek için 
tasarlanmıştır ve istenmeyen ayrışma ve kusmaları orta-
dan kaldırır.

Şartname

Performans Şartnamesi

Tüm grout uygulamaları detay çizimlerinde gösterildiği yer-
lerde demir ve klorür içermeyen çimento esaslı ürün kulla-
nılarak yapılmalıdır. Gerekli kıvam elde edilinceye kadar 
temiz su ile karıştırılmalıdır. Akışkan grout kusmamalı veya 
ayrışmamalıdır. 

Hacmen %3’e kadar genişleyebilir. 

Groutun basınç mukavemeti, 7 günde 45 N/mm² ve 28 
günde 60 N/mm2’yi aşmalıdır.

Grout’un saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlikle 
üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Tedarikçi Şartnamesi

İhale dokümanlarında gösterildiği yerlerde tüm grout 
uygulamaları, Fosroc tarafından üretilen ve üreticinin 
güncel bilgi föyüne göre kullanılan Conbextra Cable Grout 
kullanılarak yapılmalıdır.

 
2404

FOSROC YAPI KİM-
YASALLARI SAN. 

VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim 
OSB Dilovası/Kocaeli

20

2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                 

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 
Repair Mortar 

( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/09

Basınç Dayanımı ≥ 60 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 

Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1

Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Conbextra Cable Grout

Özellikler

Aşağıdaki özellikler 0.35 su/toz oranında elde edilmiştir.

Basınç dayanımı

BSEN196

 20 N/mm2, 1 gün
 40 N/mm2, 3 gün 
 45 N/mm2, 7 gün 
 60 N/mm2, 28 gün

Eğilme dayanımı 

BS 4551
 4,0 N/mm2, 3 gün
 6,0 N/mm2, 7 gün 
 6,5 N/mm2, 28 gün

Taze yoğunluk

 Kullanılan fiili kıvama bağlı 
olarak yaklaşık 2000 kg/m3. 

Hacimsel değişim 
BS EN 445  %3’e kadar genleşme
Ayrışma 
BS EN 445 <%2 ( 3 saatten sonra )
Akışkanlık

BS EN 445 Koni 
Yöntemi

 10-25 saniye, 0 dk’da 
 10-25 saniye, 30 dk’da

Kullanım talimatları

Hazırlık

Uygulamadan bir kaç saat önce, alan temiz su ile yıkanma-
lıdır. Uygulamadan hemen önce yüzeydeki serbest sular 
uzaklaştırılmalıdır.

Tüm kablo kanalları iyice temizlenmelidir. Metal kılıflara 
sahip olmayan bu kanallar temiz suyla yıkandıktan son-
ra fazla sulardan arındırılmalıdır. Kablo ankrajları, kanala 
grout uygulanmadan önce kapatılmalıdır.

Karıştırma

En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılmalı-
dır. 60 kg’ya kadar miktarlar için, 600-700 rpm düşük devir 
bir mikser kullanılabilir.  Daha yüksek miktarlar, yüksek de-
virli güçlü mikserler gerektirmektedir. 

Grout dökümünün aralıksız bir şekilde yapılması için, ye-
terli karıştırma kapasitesi ve personel sahada önceden  
planlanmalı. Grout’u hafif bir şekilde çalkalayabilme olana-
ğı sunan bir grout kabı gerekli olabilir. 

Doğru kıvam için 20 kg torba için 6,4 litre  temiz su gerek-
lidir.

Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra miksere 
doldurulur. Conbextra Cable Grout torbasının tamamı ya-
vaş yavaş eklenir ve 5 dakika boyunca aralıksız karıştırılır. 
Bu, grout’un homojen bir kıvama sahip olmasını sağlaya-
caktır.

Kürleme

Açıktaki herhangi bir alan tamamen kürlenmelidir. Kürleme 
Concure*† kürleme ürünleri ile yapılabilir. 

Temizlik

Conbextra Cable Grout bulaşan aletler ve ekipmanlar kul-
lanıldıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürle-
nen malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid Etch ile 
çıkarılabilir*†.

Test prosedürü

Conbexra Cable Grout test prosedürleri sıcaklık denetim-
li bir laboratuvarda gerçekleştirilmelidir. Conbextra Cable 
Grout’un reaktif ajanları saha testine imkân tanımamakta-
dır. Test prosedürü şu şekildedir:

 ■ Sahada bulunan bir adet açılmamış Conbextra Cable 
Grout torbası seçilir ve test laboratuvarına gönderilir. 

 ■ Cobextra Cable Grout, ürün bilgi föyünde yer alan 
talimatlara göre laboratuvarda karıştırılır.

 ■ Testlerin tamamı 50mm küp kalıplarda yapılır, diğer 
ebatlar kullanılmamalıdır.

 ■ Conbextra Cable Grout Karışımı, 50mm küp kalıpla-
ra aralarında 60 saniye bırakılarak 25mm’lik iki sefer-
de dökülür ve kalıp ayırma ajanı uygulanır. Karışım 
içerisindeki havanın tahliyesi kalıp kenarına el ile vu-
rularak yapılmalıdır, kesinlikle tokmaklanmamalıdır.

 ■ Belirtilen üç kürlenme süresi için birer adet olmak 
üzere üç adet 50mm küp kalıbı Conbextra Cable 
Grout ile doldurulmlıdır. Dolum işlemi, karışımı takip 
eden 15 dakika içerisinde yapılmalıdır Doldurulan ka-
lıplar birbiri üzerine istiflenmelidir. Üst kalıp, ağır bir 
metal levha veya boş bir küp kalıp ile kapatılmalıdır.

 ■ Küpler, laboratuvarda 20°C±2°C sıcaklıkta 24 saat 
boyunca saklanmalıdır. 24 saatin sonunda, ka-
lıplar ayrılmalı ve 20°C±2°C sıcaklığa sahip kür 
tankına yerleştirilmeli ve BS1881 standardına göre 
kürlenmelidir.

 ■ Küpler, kalibre edilmiş bir basınç testi aleti yardımıyla 
dakikada maksimum 180KN yük ile test edilmelidir. 
Küp kırılma tipleri kayıt altına alınmalıdır. Belirtilen 
her bir kürlenme süresi için üç küp kırımı yapılmalıdır.  
Sonuçların ortalamasının alınması gerekmektedir.
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Conbextra Cable Grout

Kısıtlamalar

Düşük sıcaklıkta çalışma
+10°C altındaki ortam sıcaklıklarında, kalıplar en az 36 
saat yerinde tutulmalıdır.
Hava veya temas yüzeyi sıcaklığı +5°C ve düşüyor ise, 
mukavemet oluşumunu hızlandırmak için sıcak su (30-
40°C) tavsiye edilir.

Çimento esaslı malzemeler için geçerli kış önlemleri 
uygulanmalıdır.

Yüksek sıcaklıkta çalışma

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat 
uygulaması olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın.

 ■ Ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde gölgelik kul-
lanın. Malzemeyle doğrudan temas eden ekipmanla-
rın yüzeylerinin serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın.

 ■ Uygulamanın sürekli olmasını sağlamak için yeterli 
malzeme, ekipman ve personel bulundurun.

 ■ Yerleştirmeden önce grout’u su ile karıştırın 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Paketleme
Conbextra Cable Grout : 20 kg torba
Sarfiyat
Conbextra Cable Grout : 13.2 litre/20 kg torba 

Not: Sarfiyatı belirlerken malzeme kaybı dikkate alınma-
lıdır.

Saklama

Conbextra Cable Grout, kuru bir yerde, açılmamış orijinal 
ambalajı içinde 6 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık 
ve yüksek nem koşullarında saklanması raf ömrünü azal-
tacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conbextra Cable Grout alkalin olup cilt ve göz ile temas et-
memelidir. Karıştırma sırasında tozları solumayın. Eldiven, 
gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas etmesi 
halinde, su ile yıkayın. Göz ile temas etmesi halinde bol 
miktarda su ile derhal yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Yangın

Conbextra Cable Grout yanıcı değildir.

TR/2002/20/B
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Conbextra GP

Genel amaçlı, rötre oluşturmayan 
çimento esaslı grout    

Kullanım Alanları
Conbextra GP genel amaçlı grout, büzüşme yapmadan, 
taban plakası ile alt tabaka arasındaki boşluğu tamamen 
doldurmak için kullanılır. Çelik kolon temelleri ve ağır maki-
na temelleri örnek olarak gösterilebilir. Ürün ayrıca bir çok 
bağlantının ankrajlaması işlerinde de kullanılabilir. Elektrik 
direkleri, ankraj cıvataları, çit direkleri ve boru manşonları 
örnek olarak gösterilebilir.

Avantajlar

 ■ Özel formüle edilmiş genleşme sistemi büzüşmeyi ve 
plastik kıvamda çökmeyi kompanse eder

 ■ Paslanmaya neden olacak metalik agrega içermez

 ■ Kullanıma hazır malzeme sahadaki karışım farklılık-
larını ortadan kaldırır 

 ■ Yüksek erken mukavemet sağlar, klörür içermez

 ■ Yüksek nihai mukavemet ve düşük emicilik sayesin-
de uzun ömür sağlar

Standartlara Uygunluk

Conbextra GP, ASTM C 1107 ile uyumludur.

Tanımı

Conbextra GP kullanıma hazır paketler halindedir. Uygun  
miktarlarda su ile karıştırıldığında, 100 mm’ye kadar olan 
boşlukların doldurulması amaçlı, akışkan, büzüşme yap-
mayan harç oluşturur.

Conbextra GP, plastik kıvamda kontrollü genleşme sağla-
yan ve su ihtiyacını azaltan kimyasal katkılar, özel dolgular 
ve Portland çimentosu içerir. Düşük su ihtiyacı, yüksek er-
ken mukavemet  sağlar. Özel dolgular homojen karışım ve 
doğru kıvam oluşumunu sağlar. 

Kolon Taban Plakası Tipik Kesiti

Özellikler 

Basınç Dayanımı (BS EN 196-1)
1 günlük 26 N/mm2 (±%10)
7 günlük 55 N/mm2 (±%10)

28 günlük 65 N/mm2 (±%10)
Genleşme Zamanı

Başlangıç 
Bitiş

15-20 dakika
1.5 – 2 saat

Islak Yoğunluk 2270 kg/m3

Genleşme Özellikleri 
ASTMC940-98a

24 saatte %2’ye,
kadar

Yukarıdaki özellikler 0.13 su: toz oranında Fosroc test la-
boratuvarlarında elde edilmiştir. (Sıcaklık 25oC ±2)

Şartname

Performans Şartnamesi 
Tüm grout uygulamaları detay çizimlerinde gösterildiği 
yerlerde klorür içermeyen çimento esaslı ürün kullanılarak 
yapılmalıdır. 
Uygun kıvam elde edilinceye kadar temiz su ile karıştırıl-
malıdır. Akışkan grout kusmamalı veya ayrışmamalıdır. 
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Özel formüle edilmiş sisteminedeni ile grout akışkan halde 
iken hacimsel genleşme oluşabilir.

Groutun basınç mukavemeti, 7 günde 5 N/mm2 ve 28 gün-
de 60 N/mm2’yi geçmelidir

Groutun saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlikle 
üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Tedarikçi Şartnamesi

İhale dokümanlarında gösterildiği yerlerde tüm grout 
uygulamaları, Fosroc tarafından üretilen ve üreticinin 
güncel bilgi föyüne göre kullanılan Conbextra GP kullanı-
larak yapılmalıdır.
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FOSROC YAPI 
KİMYASALLARI 

SAN. VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sa-
nayi Bölg. Mah. Haldun 

Aksoy Cad. No:12/1 
Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli
20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 

StructuralRepairMortar
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/013
Basınç Dayanımı ≥ 65 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ Gen-
leşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Kullanım Talimatları 
Hazırlık
Beton Yüzey
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Nemlendirme 
Uygulamanın en az 2 saat öncesinde, temizlenen yüzey 
alanı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Tüm bulon de-
likleri ve vida ceplerinde su kalmamasına son derece özen 
gösterilmelidir. 

Taban Plakası 
Temiz olmalı, yağ, gres ve kaynak artıklarından arındırıl-
malıdır. Yüksek noktalarda hava sıkışmasını önlemek için 
tahliye delikleri açılmalıdır.

Ayar Plakaları/Şimler
Grout kürlendikten sonra sökülmesi gereken ayar plakaları 
ince bir kat yağ ile kaplanmalıdır. 

Kalıp 
Kalıplar sızdırmaz olmalıdır. Sızdırmazlık, kalıp altına ve 
ek yerlerine uygulanan kauçuk köpük veya mastik ile sağ-
lanabilir. 

Bazı durumlarda, harç ile kalıp oluşturma daha pratiktir. 
Kalıp, nemlendirme sonrası için tahliye deliklerine sahip 
olmalıdır. 

Serbest Yüzey Alanı 
Minimumda tutulmalıdır. Genellikle, çevre kalıp ile taban 
plaka kenarı arasındaki boşluk, dökülen tarafta 75 mm ve 
karşı tarafta 25 mm’yi aşmamalıdır. Yanlarda boşluklar bu-
lunmamalıdır.

Karıştırma
En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılma-
lıdır. 50 kg’ye kadar olan karışımlarda Fosroc Karıştırma 
Ucu (MR3) ile uyumlu  düşük devirli mikser kullanılabilir. 
Daha yüksek miktarlar, kazanlı karışım ekipmanları gerek-
tirmektedir. Kolloidal kanatlı mikser kullanılmamalıdır.

Grout uygulamasının sürekli olarak yapılabilmesi için, 
yeterli karıştırma kapasitesi ve iş gücünün mevcut olma-
sı esastır. Sürekli akışkanlığı korumak içinsürekli hareket 
sağlayan bir karışım kovasına ihtiyaç duyulabilir.

Grout karışımının kıvamı 
İstenen kıvamı elde etmek için 25 kg'lık bir torbaya ilave 
edilmesi gereken temiz su miktarı aşağıda verilmiştir.

Akışkan kıvam 2.75 - 3.75 lt

Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra mikse-
re doldurulmalıdır. Karışım devam ederken Conbextra GP 
yavaş yavaş eklenmeli ve akıcı, homojen bir kıvam elde 
edilinceye kadar 5 dakika sürekli olarak karıştırılmalıdır. Bu 
groutun düzgün dengeli bir kıvama gelmesini sağlar.

Yerleştirme
Genleşme özelliğinden ve akışkanlığından tam verim al-
mak için, grout karıştırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz 
yerleştirilmelidir. Karışım, 25°C’de 15 dakika, 35°C’de  10 
dakika içinde yerleştirilmelidir
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Conbextra GP, tek dökümde minimum 10 mm, maksimum 
100mm kalınlıkta yerleştirilebilir. 100 mm üzerindeki kesit-
ler için, 500 mm kadar uygulanabilen Conbextra TS kulla-
nılmalı veya eksotermik reaksiyonu minimize etmek adına, 
Conbextra GP karışımı içerisine, gradasyonu iyi ayarlan-
mış, 10mm siltsiz agrega eklenmesi gerekmektedir. Agre-
ga oranı ağırlıkça 1:1'i aşmamalıdır. Diğer uygulama de-
tayları için Fosroc Teknik servisi ile irtibata geçebilirsiniz. 
Agrega eklenmiş grout özellikleri, yukarıda belirtilen özel-
liklerden farklı olacaktır.

Ankraj boşlukları, taban plakası altı grout uygulaması ön-
cesinde doldurulmalıdır.

Grout uygulamalarında süreklilik çok önemlidir. İşe başla-
madan önce sahada yeterli grout bulunmalıdır ve iki karı-
şım arasındaki geçen süreler önceden planlanmalıdır. 

Grout, hava sıkışmalarını engellemek ve su kalıntılarının 
tahliyesi için tek yönden dökülmelidir. Grout en kısa me-
safe boyunca dökülmelidir. Her yerde aynı kota gelinceye 
kadar döküm devam etmeli, sürekli grout akışını sağlamak 
için döküm ağzı açık tutulmalıdır.

Çok büyük hacimlerde, Conbextra GP pompa ile uygulana-
bilir. Bu amaçla, kapasitesi yüksek diyafram pompa kulla-
nılmalıdır. Helezonlu ve pistonlu pompalar da kullanılabilir.

Kürleme
Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeli ile kürleme önerilir. Kürleme ıslak çuval ve 
naylon ile yapılıyorsa, özellikle direkt güneş altındaki uygu-
lamalarda, en az 7 gün devam edilmesi gerekir.

Temizlik
Conbextra GP bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenen malze-
me mekanik araçlarla veya Fosroc Acid Etch ile çıkarıla-
bilir*†. 

Numune Alma Prosedürü
Çimento esaslı groutlar beton gibi test edilemez. Özel bir 
test prosedürü gerekmektedir. Detaylar için yerel Fosroc 
ofisinize danışınız. 

Tipik Oluk Sistemi
Çıkarılabilir Oluk: Büyük dökümler için grout elle yerleşti-
rilebilir veya çıkarılabilir oluk içerisine pompalanabilir.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma
35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20 °C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar 
Grout kalıpsız olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde  çat-
laklar oluşabilir. Fakat, ankraj boşlukları için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız. 

Paketleme
Conbextra GP 25 kg torba 
Sarfiyat
Akışkan kıvam 13,25 litre/25 kg 

Sarfiyat belirlerken zayiat dikkate alınmalıdır.
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Saklama
Conbextra GP, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Conbextra GP cilt ve göz ile temas etmemelidir. Karıştırma 
sırasında tozları solumayın. 

Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın. 

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın. 

Yangın 
Conbextra GP yanıcı değildir. 

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretme-
ktedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/2006/20/B
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Yüksek akışkanlık özelliğine sahip, rötre 
oluşturmayan  çimento esaslı grout

Kullanım Alanları

Conbextra HF, 10 mm – 100 mm arası boşlukları doldur-
mak üzere tasarlanmış, serbest akış özellikli, yüksek mu-
kavemetli bir grout harcıdır:

 ■ Ağır makine kaideleri 

 ■ Köprü mesnetleri 

 ■ Vinç yolları, jeneratörler, presler, freze ankrajları

 ■ Ankraj bulonları ve yolları

 ■ Kolon kaideleri

 ■ Prekast elemanlar arasındaki boşluklar

Avantajları
 ■ Rötre yapmaz

 ■ Mükemmel bir akışkanlık ve kıvam koruma

 ■ Yüksek erken dayanım 

 ■ Yüksek nihai mukavemet ve düşük geçirgenlik saye-
sinde uzun hizmet ömrü

 ■ Klorür içermez

 ■ Çok çeşitli kıvamlar ve sıcaklıklarda ayrışmadan 
pompalanabilme 

Tanımı

Conbextra HF, kullanıma hazır paketler halindendir. Uy-
gun miktarlarda su ile karıştırıldığında, 100 mm’ye kadar 
olanboşlukların doldurulması amaçlı, akışkan, büzüşme 
yapmayan harç oluşturur. Buna ek olarak, az miktarda su 
ile erken mukavemet ve uzun süreli dayanıklılık sağlanır.

Conbextra HF, Portland çimentosu, dolgu maddesi ve kim-
yasal katkıların bir harmanı olduğundan hem akışkan hem 
de kürlenmiş halde kontrollü bir genişleme sağlar. İçindeki 
agregalar, çok çeşitli kıvamlarda ayrışma ve kusmayı azaltır.

Özellikler 

Basınç Dayanımı (EN 12190-1999)
1 günlük 20 N/mm2 

7 günlük 50 N/mm2 

28 günlük 65 N/mm2 

Islak Yoğunluk (0,192 S/T) 2133 kg/m3

Akış Süresi (CRD-C Hunisi) 26-35 saniye
İlk priz zamanı 6 saat

Yukarıdaki özellikler 0,168 – 0,192  su: toz oranında Fos-
roc test laboratuvarlarında elde edilmiştir. (Sıcaklık 20°C )

2404

FOSROC YAPI             
KİMYASALLARI SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 

Bölg. Mah. Haldun Aksoy Cad. 
No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli

20
2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                 

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 
Repair Mortar 

( PCC )
DOP Numarası TR1504-3/002
Basınç Dayanımı ≥ 65 N/mm² 
Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluş-
muş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Şartname

Tüm grout uygulamaları detay çizimlerde gösterildiği yer-
lerde metalik olmayan klorür içermeyen çimento esaslı 
ürün kullanılarak yapılmalıdır.

Uygun kıvam elde edilinceye kadar temiz su ile karıştırıl-
malıdır. Grout kusmamalı veya ayrışmamalıdır.

Hidrojen salınımını yapmayan gazlı sistem vasıtasıyla 
grout akışkan halde iken %1’ e kadar hacimsel genleşme 
oluşabilir. Grout, kürlenmiş halde rötreyi kompanse etme-
lidir.

Malzemenin 7 günlük basınç dayanımı 40 MPa yı, 28 gün-
lük basınç dayanımı 65 Mpa yı geçmelidir.

Groutun saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlik-
leüreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
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Karışım Grout Kıvamı

Derinlik mm Akışkan  100 mm
döküm yükseklik

Akışkan 250 mm
döküm yükseklik

Yüksek Akıcı 100mm
döküm yükseklik

Yüksek Akıcı 
250mm

döküm yükseklik
10 360 mm 1200 mm 900 mm 2500 mm

20 950 mm 2600 mm 1900 mm 3000 mm

30 1500 mm 3000 mm 3000 mm 3000+ mm

40 2200 mm 3000+ mm 3000+ mm 3000+ mm

50 3000 mm 3000+ mm - -

Kullanım talimatları

Hazırlık
Beton yüzey
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Nemlendirme
Uygulamanın en az 2 saat öncesinde, temizlenen yüzey 
alanı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Tüm bulon de-
likleri ve ceplerinin temizlenmesine son derece özen gös-
termelidir.

Taban plakası
Temiz olmalı, yağ, gres veya kaynak artıklarından arın-
dırılmalıdır. Yüksek noktaların havalandırılması için hava 
delikleri açılmalıdır.

Ayar Plakaları/Şimler
Grout kürlendikten sonra sökülmesi gereken ayar plakaları 
ince bir kat yağ ile kaplanmalıdır. 

Kalıp
Kalıplar sızdırmaz olmalıdır. Sızdırmazlık, kalıp altına ve 
ek yerlerine uygulanan kauçuk köpük veya mastik ile sağ-
lanabilir. 

Bazı durumlarda, harç ile kalıp oluşturma daha pratiktir. 
Kalıp, nemlendirme sonrası için tahliye deliklerine sahip 
olmalıdır.

Serbest yüzey alanı
Minimumda tutulmalıdır. Genellikle, çevre kalıp ile plaka 
kenarı arasındaki boşluk, dökülen tarafta 75 mm ve karşı 
tarafta 25 mm’yi aşmamalıdır. Yanlarda boşluklar bulun-
mamalıdır.

Karıştırma
En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılma-
lıdır. 50 kg’ye kadar olan karışımlarda Fosroc Karıştırma 
Ucu (MR3) ile uyumlu  düşük devirli mikser kullanılabilir. 
Daha yüksek miktarlar, kazanlı karışım ekipmanları gerek-
tirmektedir.. Kolloidal kanatlı mikser kullanılmamalıdır.

Grout uygulamasının sürekli olarak yapılabilmesi için, ye-
terli karıştırma kapasitesi ve iş gücünün mevcut olması 
esastır. Sürekli akışkanlığı korumak için sürekli hareket 
sağlayan bir karışım kovasına ihtiyaç duyulabilir.

Grout karışımının kıvamı
İstenen kıvamı elde etmek için 25 kg'lık bir torbaya ilave 
edilmesi gereken temiz su miktarı aşağıda verilmiştir.

Yavaş akıcı kıvam 4,2 litre
Akışkan kıvam 4,8 litre

Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra mikse-
re doldurulmalıdır. Karışım devam ederken Conbextra HF 
yavaş yavaş eklenmeli ve akıcı, homojen bir kıvam elde 
edilinceye kadar 5 dakika sürekli olarak karıştırılmalıdır. 

Yerleştirme
Genleşme özelliğinden ve akışkanlığından tam verim al-
mak için, grout karıştırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz 
yerleştirilmelidir. Karışım, 25 °C’de 20 dakika içinde yer-
leştirilmelidir.

Conbextra HF, tek dökümde maksimum 100mm kalınlıkta 
yerleştirilebilir. 100 mm üzerindeki kesitler için, 500 mm ka-
dar uygulanabilen Conbextra TS kullanılmalıdır.

Ankraj boşlukları, taban plakası altı grout uygulaması ön-
cesinde doldurulmalıdır.

Grout uygulamalarında süreklilik çok önemlidir. İşe 
başlamadan önce sahada yeterli grout bulunmalıdır ve iki 
karışım arasındaki geçen süreler önceden planlanmalıdır.
Grout, hava sıkışmalarını engellemek ve su kalıntılarının 
tahliyesi için tek yönden dökülmelidir. Grout en kısa me-
safe boyunca dökülmelidir. Her yerde aynı kota gelinceye 
kadar döküm devam etmeli, sürekli grout akışını sağlamak 
için döküm ağzı açık tutulmalıdır.
Çok büyük hacimlerde, Conbextra HF pompa ile uygulana-
bilir. Bu amaçla, kapasitesi yüksek diyafram pompa kulla-
nılmalıdır. Helezonlu ve pistonlu pompalar da kullanılabilir. 

Aşağıdaki yayılma tablosu yardımcı olarak hazırlanmıştır. Gerçek değerler saha şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
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Kürleme
Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeli ile kürleme önerilir. Kürleme ıslak çuval ve 
naylon ile yapılıyorsa, özellikle direkt güneş altındaki uygu-
lamalarda, en az 7 gün devam edilmesi gerekir.

Temizlik
Conbextra HF bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenen malze-
me mekanik araçlarla veya Fosroc Acid Etch ile çıkarıla-
bilir*†. 

Test  Prosedürü
Çimento esaslı groutlar beton gibi test edilemez. Özel bir 
test prosedürü gerekmektedir. Detaylar için yerel Fosroc 
ofisinize danışınız. 

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma
35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar 
Grout kalıpsız olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde  çat-
laklar oluşabilir. Fakat, ankraj boşlukları için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız. 

Paketleme
Conbextra HF 25 kg torba 
Sarfiyat
Yavaş akıcı kıvam 12 litre/ 25 kg
Akışkan kıvam 13,25 litre/25 kg 

Sarfiyat belirlerken zayiat dikkate alınmalıdır.

Saklama
Conbextra HF, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Conbextra HF cilt ve göz ile temas etmemelidir. Karıştırma 
sırasında tozları solumayın. 

Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın. 

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın. 

Yangın 
Conbextra HF yanıcı değildir. 

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.

TR/2005/20/B
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Conbextra RG

Hızlı kürlenen, rötre oluşturmayan 
çimento esaslı grout

Kullanımları

Conbextra RG hızlı kürlenen grout, kısa sürede tamamlan-
ması gereken montaj işlerinde, rötreyi ortadan kaldırmanın 
gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Rögar montajı, kaldırım 
ve yürüme yolu taş döşeme işleri, bir payandanın ve ma-
kine taban plakalarının derzlenmesi için kullanılabilir ve 
ayrıca derhal yaya trafiğine açılması gereken hızlı onarım 
işlerinde kullanılabilir. 

Avantajlar
 ■ Oldukça akışkan bir kıvamdadır, kolay uygulanır

 ■ Hızlı kürlenir, 1 saat içinde trafiğe açılabilir

 ■ Büzüşme yapmaz, birçok farklı alanda uygulanabilir

 ■ Betona çok iyi yapışma özellikleri

 ■ Toprak içerisinde bulunan kimyasalların çoğuna da-
yanıklıdır

 ■ Metalik bileşikler içermez

 ■ Donma ve çözülme döngülerine dayanıklıdır

Tanımı

Conbextra RG çimento esaslı grout, kullanıma hazır paket-
ler halindedir. Uygun  miktarlarda su ile karıştırıldığında, 
10 ile 60 mm arasındaki boşlukların doldurulması amaç-
lı, akışkan, büzüşme yapmayan, çok hızlı kürlenen harç 
oluşturur.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikler

Basınç Dayanımı
1 saat 16 N/mm²

24 saat 35 N/mm²
28 gün 65 N/mm²

Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Kap Ömrü < 2,5 dakika
Güç kazancı ~5 dakika
Taze Islak Yoğunluk 2300 kg/m³

 
2404

FOSROC YAPI                  
KİMYASALLARI SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 
Bölg. Mah. Haldun Aksoy 

Cad. No:12/1 Gebkim OSB 
Dilovası/Kocaeli 20

2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                 

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 
Repair Mortar 

( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/006

Basınç Dayanımı ≥ 55 N/mm²

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 

Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1

Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Şartname

Performans Şartnamesi

Tüm grout uygulamaları detay çizimlerinde gösterildiği yer-
lerde, hızlı priz alan önceden paketlenmiş çimento esaslı 
ürün kullanılarak yapılmalıdır. 

Uygun kıvam elde edilinceye kadar temiz su ile karıştırıl-
malıdır. Akışkan grout kusmamalı veya ayrışmamalıdır. 

Groutun basınç dayanımı 1 saatte 16 N/mm²'yi ve 28 gün-
de 65 N/mm2'yi geçmelidir.

Groutun saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlikle 
üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Tedarikçi Şartnamesi

İhale dokümanlarında gösterildiği yerlerde tüm grout uy-
gulamaları, Fosroc tarafından üretilen ve üreticinin güncel 
bilgi föyüne göre kullanılan Conbextra RG kullanılarak ya-
pılmalıdır.
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Kullanım Talimatları

Hazırlık

Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır.

Onarım işlerine ihtiyaç varsa, uygulamadan en az 3 gün 
önce Fosroc'tan uygun Renderoc tamir harçlarını kullanı-
nız.

Nemlendirme

Uygulamanın en az 2 saat öncesinde, temizlenen yüzey 
alanı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Tüm bulon de-
likleri ve vida ceplerinde su kalmamasına son derece özen 
gösterilmelidir. 

Karıştırma

En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılmalı-
dır. Grout uygulamasının sürekli olarak yapılabilmesi için, 
yeterli karıştırma kapasitesi ve iş gücünün mevcut olması 
esastır.

İstenilen kıvamı elde etmek için 25 kg'lık bir torbaya 3,5 - 
4,0 lt temiz su ilave edilmesi gerekir.

Doğru bir şekilde ölçülen su miktarı miksere dökülmelidir. 
Conbextra RG yavaş yavaş eklenmeli ve en az 1 dakika 
boyunca sürekli karıştırılmalıdır. Bu, harcın düzgün ve eşit 
bir kıvama sahip olmasını sağlayacaktır.

Yerleştirme

Genleşme özelliğinden ve akışkanlığından tam verim al-
mak için, grout karıştırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz 
yerleştirilmelidir. Karışım, 25°C’de 2,5 dakika içinde yer-
leştirilmelidir,

Conbextra RG, tek dökümde minimum 10 mm, maksimum 
60 mm kalınlıkta yerleştirilebilir. 

Daha kalın kesitler için ağırlıkça %30'a kadar Conbextra 
RG'yi iyi gradasyonlu 5-12 mm silt içermeyen agrega ile 
doldurmak gerekir.

Kürleme

Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeli ile kürleme önerilir. 

Temizlik

Conbextra RG bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenen malze-
me sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma 

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar

Kürlenme süresince direk güneş ışığından, olumsuz sıcak-
lık koşullarından ve dondan korunmalıdır.

Paketleme
Conbextra RG 25 kg torba 
Sarfiyat
Conbextra RG 2,10 kg/m²/mm (Toz)

Sarfiyat belirlerken zayiat dikkate alınmalıdır.

Saklama
Conbextra RG, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Önlemler
Sağlık ve güvenlik 
Conbextra RG alkalindir ve cilt ve gözlerle temas 
etmemelidir. Karıştırma sırasında tozu solumaktan 
kaçınınız. Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Deri 
ile temas halinde su ile yıkayınız. Göze sıçraması halinde 
derhal bol temiz su ile yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

TR/2017/20/B
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Conbextra Sureflow 100

Çift genleşme özelliğine sahip, rötre 
oluşturmayan, yüksek dayanımlı yük-
sek akışkanlıkta çimento esaslı grout

Kullanım Alanları

Conbextra Sureflow 100, kıvam koruma ve yüksek basınç 
dayanımına gerek duyulan aşağıdagi gibi alanlarda kulla-
nıma uygundur;

 ■ Ağır makine kaideleri 

 ■ Köprü mesnetleri 

 ■ Dikmeler ve kolonlar

 ■ Prekast montajı

 ■ Ankrajlar

 ■ Beton boşlukları/onarımları

 ■ Vinç rayları

Avantajları

 ■ Çift Genleşme sistemi hem taze hem de kürünü 
tamamlamış halde büzülme ve çökmeyi kompanse 
eder ve etkin yük taşıma alanını genişletir  

 ■ Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma 

 ■ Yüksek erken mukavemet

 ■ Ayarlanabilir kıvam 

 ■ Kusma ve ayrışma yapmaz

 ■ Hidrojen salınımı yapmayan özel formüle edilmiş 
genleşme sistemi 

 ■ Klorür içermez 

Tanımı

Conbextra Sureflow 100, mükemmel kıvamı, çift genleşme 
özelliği ve iyi kıvam korumasıyla yeni nesil çimento esas-
lı grout’tur. Conbextra Sureflow 100 çimento esaslı grout, 
kullanıma hazır toz halde sunulur. Kontrollü miktarlarda ek-
lenen temiz su, 10 ile 100 mm arası boşlukları doldurmak 
için akıcı rötresiz grout üretir.  

Conbextra Sureflow 100 Portland çimentosu, dolgu mad-
desi ve kimyasal katkıların bir harmanı olduğundan hem 
taze hem de kürlenmiş halde kontrollü bir genleşme sağlar 
ve su ihtiyacını azaltır.

Özel katkılar iyi kıvam korumasıyla ayarlanabilir bir 
akıcılık sağlar. Az miktarda suya ihtiyaç duyması yüksek 
erken dayanım ve yüksek nihai mukavemet sağlar. Dolgu 
maddeleri, hızlı homojen bir karışım sağlar ve kusma veya 
ayrışmaya yol açmadan tutarlı bir grout üretir.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır

2404

FOSROC YAPI KİMYASAL-
LARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sanayi 

Bölg. Mah. Haldun Aksoy Cad. 
No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli 20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                 
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 

Repair Mortar 
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/004
Basınç Dayanımı ≥ 65 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzül-
me/ Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 25.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Standartlara uygunluk

Conbextra Sureflow 100,  ASTM C 1107 Tip C test şartla-
rını karşılar veya aşar

Şartname

Tedarikçi Şartnamesi 
İhale dokümanlarında ve detay çizimlerde belirtildiği gibi, 
tüm grout uygulamaları Fosroc Conbextra Sureflow 100 
üretici bilgi föyüne uygun bir şekilde kullanılarak yapılma-
lıdır. 

Performans Şartnamesi 
Tüm grout uygulamaları (detayları ve uygulama yerlerini 
belirtiniz) metalik olmayan klorür içermeyen çimento esaslı 
ürün kullanılarak yapılmalıdır. 

Gerekli kıvam elde edilinceye ve kusma veya ayrışma gös-
termeyinceye kadar temiz su ile karıştırılmalıdır. 
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Conbextra Sureflow 100

Hidrojen salınımını yapmayan gazlı sistem vasıtasıyla 
grout akışkan halde iken %2’ye kadar hacimsel genleşme 
oluşabilir. Grout, kürlenmiş halde sünmeyi kompanse et-
melidir. 

Grout’un basınç mukavemeti, 0.15 su/toz oranında test 
edildiğinde 7 günde 55 N/mm2 ve 28 günde 65 N/mm2’yi 
aşmalıdır. 

Grout’un saklanması, taşınması ve uygulanması kesinlikle 
üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır..

Özellikler 

Kıvam Plastik Dökülebilir Akıcı
Su/Toz Oranı % 13 % 15 % 16
Su İhtiyacı / 25 
kg torba 3,25 lt 3,75 lt 4,00 lt

Basınç Dayanımı (N/mm2) ASTM C 109
1 gün 40 30 25
7 gün 70 60 55
28 gün 85 70 65
Akış Özellikler ASTM Huni (mm) ± %10
0 dakika 190 250 280
30 dakika 160 230 260

Genleşme : Taze Halde ASTM C 827
Başlangıç 15 dakika

Bitiş İlk Priz Alma
Toplam Genleşme % 0,25 - % 2

Genleşme : Kürlenmiş Halde ASTM C 1107
Başlangıç İlk Priz Alma

Bitiş 28 gün
Toplam Genleşme % 0 - % 0,3

Eğilme Dayanımı BS EN 196:1 (S/T : % 16)
7 gün 8 N/mm2

28 gün 10 N/mm2

Taze Islak Yoğunluk (0,16 
Su/Toz oranı) 2340 kg/m3

Elastisite Modülü 
(ASTM C 469) ≥ 25 GPa (28 gün)

Yukarıdaki özellikler 250C sıcaklıkta ve Fosroc Laboratu-
varlarında elde edilmiştir.

Kullanım talimatları

Hazırlık

Beton yüzey
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Nemlendirme
Uygulamanın en az 2 saat öncesinde, temizlenen yüzey 
alanı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Tüm bulon de-
likleri ve ceplerinin temizlenmesine son derece özen gös-
termelidir.

Taban plakası
Temiz olmalı, yağ, gres veya kaynak artıklarından arın-
dırılmalıdır. Yüksek noktaların havalandırılması için hava 
delikleri açılmalıdır.

Ayar Plakaları/Şimler
Grout kürlendikten sonra sökülmesi gereken ayar plakaları 
ince bir kat yağ ile kaplanmalıdır. 

Kalıp
Kalıplar sızdırmaz olmalıdır. Sızdırmazlık, kalıp altına ve 
ek yerlerine uygulanan kauçuk köpük veya mastik ile sağ-
lanabilir. 

Bazı durumlarda, harç ile kalıp oluşturma daha pratiktir. 
Kalıp, nemlendirme sonrası için tahliye deliklerine sahip 
olmalıdır.

Serbest yüzey alanı
Minimumda tutulmalıdır. Genellikle, çevre kalıp ile plaka 
kenarı arasındaki boşluk, dökülen tarafta 75 mm ve karşı 
tarafta 25 mm’yi aşmamalıdır. Yanlarda boşluklar bulun-
mamalıdır.

Şekil 1: Kalıpların rakorlu dengeleme vidalarıyla 
hizalanması
Karıştırma
En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılma-
lıdır. 50 kg’ye kadar olan karışımlarda Fosroc Karıştırma 
Ucu (MR3) ile uyumlu  düşük devirli mikser kullanılabilir. 
Daha yüksek miktarlar, kazanlı karışım ekipmanları gerek-
tirmektedir. Kolloidal kanatlı mikser kullanılmamalıdır.

Grout uygulamasının sürekli olarak yapılabilmesi için, ye-
terli karıştırma kapasitesi ve iş gücünün mevcut olması 
esastır. Sürekli akışkanlığı korumak için sürekli hareket 
sağlayan bir karışım kovasına ihtiyaç duyulabilir.
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Conbextra Sureflow 100

Grout karışımının kıvamı
İstenen kıvamı elde etmek için 25 kg'lık bir torbaya ilave 
edilmesi gereken temiz su miktarı aşağıda verilmiştir.

Plastik 3,25 – 3,50 litre
Dökülebilir 3,75 – 4,00 litre
Akıcı 4,00 – 4,25 litre

Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra karışım 
kabına doldurulmalıdır. Karışım devam ederken Conbextra 
Sureflow 100 yavaş yavaş eklenmeli ve akıcı, homojen bir 
kıvam elde edilinceye kadar 3 dakika sürekli olarak karış-
tırılmalıdır. 

Yerleştirme
Genleşme özelliğinden ve akışkanlığından tam verim al-
mak için, grout karıştırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz 
yerleştirilmelidir. Karışım, 25°C’de 15 dakika içinde yerleş-
tirilmelidir.

Conbextra Sureflow 100, tek dökümde maksimum 100mm 
kalınlıkta yerleştirilebilir.100 mm üzerindeki kesitler için, 
500 mm kadar uygulanabilen Conbextra TS kullanılmalı 
veya ısı salınımını minimize etmek için  Conbextra Su-
reflow 100, ağırlıkça maksimum 1:1 oranında 5 – 10 mm 
siltsiz agrega ile doldurularak uygulanmalıdır. Ancak bu 
durum malzeme özelliklerini değiştirecektir.

Ankraj boşlukları, taban plakası altı grout uygulaması ön-
cesinde doldurulmalıdır.

Grout uygulamalarında süreklilik çok önemlidir. İşe 
başlamadan önce sahada yeterli grout bulunmalıdır ve iki 
karışım arasındaki geçen süreler önceden planlanmalıdır. 

Grout, hava sıkışmalarını engellemek ve su kalıntılarının 
tahliyesi için tek yönden dökülmelidir. Grout en kısa me-
safe boyunca dökülmelidir. Her yerde aynı kota gelinceye 
kadar döküm devam etmeli, sürekli grout akışını sağlamak 
için döküm ağzı açık tutulmalıdır.

Çok büyük hacimlerde, Conbextra Sureflow 100 pompa 
ile uygulanabilir. Bu amaçla, kapasitesi yüksek diyafram 
pompa kullanılmalıdır. Helezonlu ve pistonlu pompalar da 
kullanılabilir. 

Kürleme
Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeli ile kürleme önerilir. Kürleme ıslak çuval ve 
naylon ile yapılıyorsa, özellikle direkt güneş altındaki uygu-
lamalarda, en az 7 gün devam edilmesi gerekir.

Temizlik
Conbextra Sureflow 100 bulaşan aletler ve ekipmanlar kul-
lanıldıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürle-
nen malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid Etch ile 
çıkarılabilir*†. 

Test  Prosedürü
Çimento esaslı groutlar beton gibi test edilemez. Özel bir 
test prosedürü gerekmektedir. Detaylar için yerel Fosroc 
ofisinize danışınız. 

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma
35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar 
Grout kalıpsız olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde  çat-
laklar oluşabilir. Fakat, ankraj boşlukları için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız. 

Paketleme
Conbextra Sureflow 100 25 kg torba 
Sarfiyat
Plastik ~12,5 litre/25 kg
Dökülebilir ~13,0 litre/25 kg 
Akıcı ~13,2 litre/25 kg

Sarfiyat belirlerken zayiat dikkate alınmalıdır.

Saklama

Conbextra Sureflow 100, kuru bir yerde, açılmamış orijinal 
ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık 
ve yüksek nem koşullarında saklanması raf ömrünü azal-
tacaktır.
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Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 

Conbextra Sureflow 100 cilt ve göz ile temas etmemelidir. 
Karıştırma sırasında tozları solumayın. 

Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın. 

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın. 

Yangın 

Conbextra Sureflow 100 yanıcı değildir. 

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/2007/20/B
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Yüksek dayanımlara sahip, rötre oluşturmayan, 
akışkan, çimento esaslı grout harcı

Kullanım Alanları

 ■ Su yalıtımından önceki tamir ve sabitlemelerde,

 ■ Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,

 ■ Her türlü endüstriyel makine yatakları altında, 

 ■ Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında,

 ■ Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile bir-
leştiği yerler güçlendirme projelerinde,

 ■ Prefabrike elemanların birleşimlerinde kullanılır.

Avantajları

 ■ Kullanılması kolay bir malzemedir, sadece su ilave 
etmek sureti ile hazır hale gelir. 

 ■ Rötre yapmaz, yüksek akıcılık özelliği gösterir. 

 ■ Yağlara ve asitlere karşı mukavimdir.

 ■ Metal içermediğinden nemden etkilenmez.

 ■ Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır

Tanımı

Çimento esaslı, aderansı ve mukavemeti yüksek, rötre 
oluşturmayan, kendiliğinden yayılan, akıcı grout harcı

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk Gri
Tane Boyutu 0 – 2 mm
Uygulama Kalınlığı Maksimum 120 mm
Kap Ömrü 30 dakika, 25°C
Kuru Toz Yoğunluğu 1,70±0,1 kg/lt
Islak Harç Yoğunluğu 2,25±0,1 kg/lt
Basınçdayanımı (TS EN 196-1)

 1 Gün > 20 N/mm2

7 Gün > 45 N/mm2 
28 Gün >55 N/mm2 
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FOSROC YAPI                  
KİMYASALLARI 

SAN. VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim 
OSB Dilovası/Kocaeli 

20
2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                       

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 
Structural Repair Mortar

( PCC )
DOP Numarası TR1504-3/016
Basınç Dayanımı ≥ 55 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ Gen-
leşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Kullanım talimatları

Hazırlık 

Beton yüzey 

Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır. 

Ön nemlendirme 

Uygulamanın en az 2 saat öncesinde, temizlenen yüzey 
alanı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Tüm bulon de-
likleri ve ceplerinin temizlenmesine son derece özen gös-
termelidir. 

Taban plakası 

Temiz olması ve yağ, gres veya tufallerden arındırılması 
önemlidir. Yüksek noktaların havalandırılması için hava 
delikleri açılmalıdır
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Dengeleme Şimleri

Grout kürlendikten sonra sökülecek şimler ince bir kat yağ 
ile kaplanmalıdır. 

Dengeleme Vidaları 

Dengeleme vidaları, daha sonra yeniden dengeleme için 
kullanılacaksa, wax ile yağlanarak rakor muhafazasına ya-
pılmalıdır.

Kalıp 

Conbextra Sureflow 120 akıcı olduğundan, kalıplar sızdır-
maz olmalıdır. Sızdırmazlık, kalıp altına ve ek yerlerine uy-
gulanan kauçuk, köpük veya mastik ile sağlanabilir. 

Bazı durumlarda, yarı kuru kum ve çimento kalıbı daha 
pratiktir. Kalıp, ön nemlendirme için deliklere sahip olma-
lıdır. 

Karıştırma

En iyi sonuçlar için elektrikli bir grout mikseri kullanılmalı-
dır. 50 kg’ye kadar olan karışımlarda, elektrikli mikser dü-
şük devirde kullanılmalıdır. Daha yüksek miktarlar, yüksek 
devirli güçlü mikserler gerektirmektedir. 

Standart uygulama

Grout uygulamasının sürekli yapılabilmesi için ekipman 
kapasitesi ve yeterli personel sağlanmalıdır. 

Grout karışımının oranı
Akışkan kıvamı elde etmek için, 25 kg torba için 3,5-4,0 
litre  temiz su gerekir.

Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra mikse-
re doldurulur. Conbextra Sureflow 120 torba yavaş yavaş 
boşaltılır, akıcı, dengeli bir kıvam elde edilinceye kadar 3 
dakika sürekli olarak karıştırılır. Karışım 2 dakika dinlendi-
rildikten sonra 2 dakika tekrar karıştırılır ve kullanıma hazır 
hale gelir.

Yerleştirme 
25°C’de, genleşme sürecinin tüm faydalarından yararlan-
mak için karıştırdıktan sonraki 5 dakika içinde yerleştiril-
melidir.

Conbextra Sureflow 120, tek bir dökümde maksimum 
120mm kalınlığa kadar minimum 10mm kalınlıklarda yer-
leştirilebilir. Daha kalın kesitler için, ısı salınımını minimize 
etmek için %30 oranında, 5~12mm siltsiz agrega ile Con-
bextra Sureflow 120’ün doldurulması gerekmektedir. Agre-
ga ilavesi 2 şekilde yapılabilir;

	Agrega yapılan harç içine katılır. Homojen bir karışım 
elde edilinceye 3-5 dakika bu işleme devam ettirilir. 

	Agrega uygulama yapılacak zemine dökülür veya se-
rilir. Daha sonra karışımı hazırlanmış Conbextra Su-
reflow 120 üzerine dökülür. Kendiliğinden yayılan harç 
tüm agrega etrafını sararak yüksek mukevemetli bir 
beton elde etmemize de imkan sağlar.  

Herhangi bir bulon boşluğu alt yüzey ile taban plakası ara-
sına grout uygulamadan önce grout ile doldurulmalıdır. 

Sürekli grout akışı son derece önemlidir. İşe başlamadan 
önce yeterli grout bulunmalıdır ve bir parti ile sonraki parti 
arasındaki geçen süreler önceden planlanmalıdır. 

Grout karışımı boşluğun bir tarafından dökülmelidir, aksi 
halde hava veya fazla su içeride hapsolabilir. Bu sebeple, 
grout’u en kısa mesafe boyunca dökün. Seviyesi her yerde 
aynı oluncaya kadar dökmeye devam edin. 

Çok büyük hacimlerde, Conbextra Sureflow 120 pompa ile 
uygulanabilir.

Kürleme 

Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Bunun 
için, Concure kür ajanı, ıslak çuval bezi kullanılabilir ve/
veya sürekli olarak sulama uygulanabilir. 

Temizlik 

Conbextra Sureflow 120 bulaşan aletler ve ekipmanlar kul-
lanıldıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürle-
nen malzeme mekanik yöntemler ile çıkarılabilir

Test prosedürü 
Çimento esaslı groutlar beton olarak test edilemez. Özel 
bir test prosedürü gerekmektedir. Detaylar için yerel 
Fosroc ofisinize danışınız. 

Yüksek sıcaklıkta çalışma 

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat 
uygulaması olarak tavsiye edilmektedir. 

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın. 

 ■ Ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde gölgelik kul-
lanın. Malzemeyle doğrudan temas eden ekipmanla-
rın yüzeylerinin serin tutulması son derece önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın. 

 ■ Uygulamanın sürekli olmasını sağlamak için yeterli 
malzeme, ekipman ve personel bulundurun. 

 ■ Yerleştirmeden önce grout’u su ile karıştırın 
(20°C’den düşük) 
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Kısıtlamalar

 ■ Karıştırılmamış malzeme doğrudan güneş ışığından 
uzakta serin bir ortamda saklanmalıdır.

 ■ Dış mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneş yağmur 
ve dondan korunmalıdır.

 ■ Çimento esaslı ürünlerde reaksiyon süreleri ortam ve 
zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon süreleri 
sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar. 

 ■ Soğuk ortamlarda sıcak karışım suyu kullanılmalıdır.

Paketleme
Conbextra Sureflow 120 :  25 kg kraft torba
Standart sarfiyat
Islak Harç :  12,4 litre/25 kg torba

Not: Sarfiyat rakamları teorik olup, malzeme kaybı ve yü-
zeyin durumuna, saha ve uygulama şartlarına bağlı olarak, 
gerçek sarfiyat miktarları artabilir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Saklama

Raf ömrü

35°C altında depo koşullarında, açılmamış orijinal ambala-
jı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conbextra Sureflow 120 cilt ve göz ile temas etmemelidir. 
Karıştırma sırasında tozları solumayın. Eldiven, gözlük ve 
toz maskesi takılmalıdır. 

Cilt ile temas etmesi halinde, su ile yıkayın. Göz ile temas 
etmesi halinde bol miktarda su ile derhal yıkayın ve tıbbi 
yardım alın. 

Yangın 

Conbextra Sureflow 120 yanıcı değildir. 

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/2008/20/B
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Conbextra TA ultra yüksek performanslı 
çimento bazlı grout malzemesidir 

Kullanım Alanları

 ■ Conbexta TA, Rüzgar Türbini kuleleri ve bunların te-
melleri arasındaki grout uygulamaları için tasarlan-
mıştır.

 ■ Kıyı ve gelgit bölgelerinde kullanılabilir.

Avantajları

 ■  Fibersiz tasarım ile, yüksek eğilme dayanımı, elasti-
site modülü ve geliştirilmiş akışkanlık.

 ■  Hızlı mukavemet kazanımı, günler içinde gerdirme 
ve yüklemeyi mümkün kılarak, hızlı kule montajına 
yardımcı olur.

 ■  Çok yüksek nihai basınç mukavemeti. C100/115 sı-
nıfı (EN206-1:2000)

 ■  Yorulma dayanımı uzun ömür sağlar.

 ■  Yüksek mukavemet ve yoğunluk, çevresel etkilere 
karşı mükemmel direnç sağlar.

 ■ Kalıcı nihai fiziksel performans sağlamak ve pompa 
tıkanıklarını önlemek için segregasyon ve kusma 
oluşturmaz.

 ■  Hidratasyon ısısı kontrollü özel çimento yapısı, hem 
kalın hem de ince kesitlerde,kararlaştırılan konfigü-
rasyonlarda 400 mm derinliğe kadar kullanılabilmesi-
ni sağlar. 

 ■  Yüksek işlenebilirliğinden dolayı>150 dakika, geniş 
alan uygulamaları için uygundur.

 ■  Döküm sonrası pozitif genleşme

Tanımı

Conbextra TA, rüzgar türbini temellerinin yapısal bağlantı 
elemanlarının grout işlerinde kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmış ultra yüksek performanslı grout malzemesidir.

Özellikleri

Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki özellikler 200C sıcak-
lıkta elde edilmiştir.

Genel özellikler
Granülometri: 0 - 4 mm
Derinlik 25 – 400 mm
Karışım suyu oranı 0,075 – 0,080
Uygulama Sıcaklığı 2°C – 35°C

Taze Islak Özellikleri (0,08 su/toz oranında)
Nihai Priz
(EN196-3:1996)

< 6 saat

Genleşme (EN445) %0 - %1
Akışkanlık (EN 13395-2) > 700 mm
Hava içeriği (EN 1015-7) ~ %2
Yoğunluk (EN 12350) 2.3 – 2.4
Uygunluk Sınıf f2
Mekanik Özellikleri (0,075 su/toz oranında)
Eğilme Dayanımı (EN 196-1:1996)

>7 N/mm²,1 gün
>12 N/mm², 7 gün
>16 N/mm², 28 gün

Basınç Dayanımı

150 mm Küp
EN 12390-3

>40 N/mm², 1 gün
>60 N/mm², 3 gün
>100 N/mm², 7 gün
>120 N/mm², 28 gün

40x40x160 mm  prizma
EN 12190

>50 N/mm², 1 gün
>80 N/mm², 3 gün
>105 N/mm², 7 gün
>130 N/mm², 28 gün

Çekme Dayanımı
(EN 12390-6 / EN196)

≥9 N/mm²

Büzüşme Sınıfı SKVM0 , 0.08 s/t oranı

Yorulma DayanımTestleri

Yorulma Dayanım Testleri Model Code 1990 ve 2010 eğri-
lerinde test edilmiştir.

İşlenebilirlik
VeBMR Annex C.2, 0.080 su/toz oranında

Akış Konisi (C2.2) Akış (C2.1)
10’ 300 710
30’ 315 780
60’ 305 760
90’ 310 720
120’ 300 700

Standart
Conbextra TA, EN 1504-6:2006 ya uygundur.

"Çimento esaslı grout betonu ve grout harcı üretimi ve kul-
lanımı" DAfStb kılavuzuna göre test edilmiştir.
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2404 

FOSROC YAPI KİM-
YASALLARI SAN. 

VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize Sa-
nayi Bölg. Mah. Haldun 

Aksoy Cad. No:12/1 
Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli
20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 

Repair Mortar
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/008
Basınç Dayanımı ≥ 100 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 35.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Kullanım talimatları
Uygulamacı Fosroc Teknik Servisi tarafından hazırlanan 
Uygulama Prosedürüne ve aynı paralelde, eğer varsa iş-
veren ve/veya yetkilileri tarafından hazırlanan uygulama 
şartnamesine uymak zorundadır. Aşağıdaki bilgiler kılavuz 
olması maksadı ile verilmektedir.

Hazırlık 
Conbextra TA, bu konuda eğitim almış, tecrübeli uzman 
uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. Detaylar için 
Fosroc Teknik servisine danışınız

Temel yüzeyi

Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Ön nemlendirme
Uygulamadan bir kaç saat önce, temizlenmiş temel ala-
nı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki birikmiş sular uzaklaştırılmalıdır. Bulon delikleri 
veya vida ceplerine özellikle dikkat ediniz.

Kalıp
Conbextra TA akıcı olduğundan, kalıplar sızdırmaz olma-
lıdır. Bu, tüm derzlerin iyi kapatılmasıyla sağlanabilir. Bazı 
hallerde, harç kalıbının kullanılması pratik bir çözümdür. 
Kalıp, ön nemlendirme için çıkışlar içermelidir.

Karıştırma
Ekipman ve karıştırma önerileri için Fosroc Teknik Servisi 
ile irtibata geçebilirsiniz

Kullanılacak her torba için gerekli miktarda temiz suyu 
(25kg torba başına maksimum 2 litre, 500kg büyük torba 
başına 40 litre ve 1000kg büyük torba başına 80 litre) ka-
rıştırma kabına koyunuz. Ürünü yavaş yavaş karıştırıcıya 
ekleyiniz (bazı karıştırıcılar için tozu sudan önce kaba ek-
lemek gerekebilir). Akışkan, homojen bir kıvam elde edilin-
ceye kadar sürekli olarak 4-7 dakika boyunca karıştırınız. 
Kesin karıştırma süresi ön deneme ile belirlenmelidir ve 
karıştırıcı tipine, durumuna ve karıştırılan toz miktarına 
bağlı olacaktır.

Karıştırmanın ilk 2-3 dakikasında malzeme akışkan kıvam-
da olmayacaktır. Belirtilmediği sürece karışıma fazla su 
eklemeyiniz.

Yerleştirme
Büyük hacimler için Conbextra TA pompalanmalıdır. Con-
bextra TA, tek bir dökümde 400 mm kalınlığa kadar yerleş-
tirilebilir. Yüzey ve taban plakası arasına grout dökülmeden 
önce tüm cıvata delikleri harç veya reçine ile doldurulmalı-
dır. Sürekli grout akışı son derece önemlidir.

İşe başlamadan önce yeterli grout bulunmalıdır ve bir parti 
ile sonraki parti arasındaki geçen süreler önceden plan-
lanmalıdır. Grout karışımı boşluğun bir tarafından dökül-
melidir, aksi halde hava veya fazla su içeride hapsolabilir. 
Seviyesi her yerde aynı oluncaya kadar dökmeye devam 
ediniz.

Kürleme
Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Bunun 
için, Concure kür ajanı, ıslak çuval bezi kullanılabilir ve/
veya sürekli olarak sulama uygulanabilir.

Temizlik
Conbextra TA bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir.

Kürlenen malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid 
Etch ile çıkarılabilir.
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Conbextra TA

Paketleme
Conbextra TA :  25 kg kraft torba

:  500 kg dökme torba

Standart sarfiyat
25 kg torba 11,2 Litre
500 kg torba 224 Litre

Saklama
Conbextra TA, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Kısıtlamalar
 ■  Conbextra TA, 2°C'nin altındaki veya 40°C'nin üze-

rindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. 5°C'nin altın-
daki veya 35°C derecenin üzerindeki malzemeleri 
uygularken her zaman yerel teknik ekibe danışın ve 
uygulama metodolojisinde verilen özel kullanım tali-
matlarına bakınız.

 ■  Uygulama sırasında veya nihai kürünü tamamlama-
dan önce su ile temas etmemelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Conbexra TA alkalindir ve cilt ve göz ile temas etmemelidir.
Karıştırma sırasında tozları solumayın. 

Eldive, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın.

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Conbextra TA yanıcı değildir.

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/2009/20/B
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Conbextra TS

Büzüşme yapmayan, çimento esaslı 
agrega dolgulu grout 

Kullanım Alanları

Conbextra TS, 75-500 mm kalınlığa sahip boşlukları ka-
patmak için kullanılır. Agrega içermeyen rötresiz çimen-
to-esaslı grout'lar maksimum 100 mm'ye kadar kalınlıklar 
için uygundur. Bunun sebebi, yüksek ısı salınımı ve so-
nucunda termal çatlama riskleridir. Conbextra TS, bu ısı 
salınımı azaltan agregalar içerdiğinden kalın kesitli grout 
uygulaması için uygundur. Conbextra TS ile 100 litreye 
varan hacimler kolaylıkla uygulanabilmektedir. Conbextra 
TS'nin tipik uygulamaları:

 ■ Taban plakalarının altındaki kalın kesitli boşluklar

 ■ Zemin altı tanklarının etrafındaki boşluklar

 ■ Geniş bulon boşlukları

Avantajları

 ■ Rötresiz ve metal içermez 

 ■ Yüksek basınç dayanımı

 ■ Dinamik ve sürekli tekrarlayan yüklere karşı muka-
vemet

 ■ Sahada agrega karışımı gerektirmez. 

 ■ Yüksek akışkanlık. 

 ■ Kıvamını uzun süre korur. 

 ■ Pompa ile veya dökülerek uygulanabilir.

 ■ Klorür içermez.

Tanımı

Conbextra TS, kullanıma hazır toz haldedir. Uygun miktar-
larda temiz su katıldığında, yapı elemanlarının etrafındaki 
geniş boşluklara dökülebilen veya pompalanabilen akış-
kan agrega dolgulu grout elde edilir.

Conbextra TS, Portland çimentosu, agregalar ve katkılar-
dan oluşmaktadır az miktarda su ile iyi uygulanabilen yük-
sek dayanımlı akıcı bir grout elde edilir.

Şartname

İhale dokümanlarında belirtildiği yerlerde, 75-500 mm ka-
lınlığa sahip boşluklar için grout uygulaması, Fosroc tara-
fından sağlanan rötresiz çimento esaslı, agrega dolgulu 
kullanıma hazır Conbextra TS grout ile yapılacaktır. 28 
günde en az 45 N/mm² basınç dayanımı sağlayacaktır.

Özellikler

(Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki değerler 0,12 su/toz 
oranında yapılan testlerin sonuçlarıdır)

Basınç Dayanımı
1 günlük 25 N/mm²
7 günlük 45 N/mm²

28 günlük 65 N/mm²
Taze Islak Yoğınluk

0,132 Su/Toz oranında  2280 kg/m3

Rötre (28 gün)

ASTM C157-93 < 600 mikro gerilme
Kuruma Rötresi

ASTM C157 <60 mikro gerilme
Akıcılık

EN 13395-2 > 450 mm
Akış özellikleri (DTT Şartnamesi)

750 mm, 20°C’de < 20 saniye
750 mm, 40°C’de < 20 saniye

Not : 100 mm lik küpler, 20°C’de su ile kürlendiğinde

2404

FOSROC YAPI KİMYASAL-
LARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Demirciler Organize Sanayi 
Bölg. Mah. Haldun Aksoy Cad. 
No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/

Kocaeli
20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 

Structural Repair Mortar
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/03
Basınç Dayanımı ≥ 60N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Conbextra TS

Uygulama talimatları

Hazırlık
Alt yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı madde-
lerden arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. Bulon 
delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan arındırılma-
lıdır.

Conbextra TS uygulamadan önce beton yüzeyler en az iki 
saat boyunca sürekli olarak ıslatılmalıdır. Uygulamadan 
hemen önce, yüzeydeki tüm su birikintileri giderilerek kuru 
bir yüzey elde edilmelidir.

Taban plakası
Yağ, kaynak artıkları ve yabancı maddelerden arındırılmış 
temiz olmalıdır. Büyük hava boşluklarının oluşmaması için 
tahliye delikleri açılmalıdır.

Kalıp
Groutun serbest yüzey alanı minimum seviyede tutulma-
lıdır. Genellikle, çevre kalıbı ile plaka kenarı arasındaki 
boşluk, dökülen tarafta 50mm ve karşı tarafta 50mm’yi aş-
mamalıdır. Yanlarda boşluklar bulunmamalıdır.

Ön nemlendirme
Uygulamadan bir kaç saat önce, temizlenmiş temel ala-
nı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Bulon delikleri 
veya vida ceplerine özellikle dikkat edilmelidir.

Karıştırma
25 kg torba 3  - 3,5 litre su ile karıştırılır. Yarım torba kulla-
nılmamalıdır.

Conbextra TS 25kg’ye kadar, düşük devirli bir mikser ile 
temiz bir kap içerisinde karıştırılabilir. Doğru miktarda su 
karıştırma kabına boşaltılmalı ve karışım devam ederken  
Conbextra TS yavaş yavaş eklenmelidir. Topaklanma olu-
şumuna izin verilmemelidir. Homojen bir kıvam elde edilin-
ceye kadar 3-5 dakika süre ile karıştırılmalıdır.

Daha büyük miktarlar için, sanayi tipi bir grout mikseri tav-
siye edilir (örneğin Creteangle). Daima tozu suya katılmalı-
dır.  Sürekli grout akışı son derece önemlidir ve bunun için 
ekipman kapasitesi ve yeterli personel sağlanmalıdır.

Uygulama
Conbextra TS sadece tek noktadan dökülmeli veya pom-
palanmalıdır, aksi halde içeride hava hapsolabilir.

Conbextra TS kıvamını uzun süre korur ancak karıştırıldık-
tan sonraki 45 dakika içinde uygulanmalıdır.

Pompa ile uygulamada, minimum 50mm pistonlu bir pom-
pa kullanın (örn: Putzmeister P l3).  
Kürleme
Tüm açıktaki alanlar uygun Concure kür mlzemeleri ile 
veya sürekli sulayarak veya ıslak çuval beziyle kürlenebilir.

Temizlik
Conbextra TS bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir.

Sertleşmiş madde sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar
35°C üzeri ortam sıcaklıklarında, grout karışımı, hazırlan-
dıktan hemen sonra uygulanmalıdır. 20°C altındaki karışım 
suyu kullanılmalıdır.

Paketleme
Conbextra TS :  25 kg kraft torba
Standart sarfiyat
25 kg torba :  12.1 Litre

Saklama

35°C altında depo koşullarında saklandığında Conbextra 
TS 12 aylık raf ömrüne sahip olacaktır.

Test prosedürü
Çimento esaslı groutlar beton olarak test edilemez. Özel 
bir test prosedürü gerektirdiğinden, detaylar için yerel Fos-
roc ofisinize danışınız.

Sıcak havalarda çalışma
Yüksek sıcaklarda Conbextra TS’nin kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için aşağıdaki kurallara gözetilmelidir: 

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın.

 ■ Karışım kıvamında iken uygulamanın tamamlanması 
yeterli personel sağlayın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Sağlık ve Güvenlik talimatları için yerel Fosroc ofisinize 
danışın. Detaylar için Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız
Yangın
Conbextra TS yanıcı olmadığından yangın tehlikesine yol 
açmaz.

Detaylı bilgi için, Conbextra TS Ürün Güvenlik Bilgi 
Formuna bakınız.



286

Conbextra VG

Ultra yüksek performanslı çimento bazlı 
grout malzemesidir. Vestas rüzgar tür-
bin temelleri için dizayn edilmiştir.   

Kullanım Alanları

Karadaki Vestas türbinlerinin teknik gereksinimlerini karşı-
lamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajlar

 ■ Fiber eklenmeden oluşan yüksek eğilme dayanımı 
ve elastisite modülü, ürünün akışkanlığını arttırır

 ■ Düşük sıcaklıklarda bile yüksek erken mukavemet 
kazanımından dolayı hızlı kalıp ve iskele sökümü 

 ■ Çok yüksek nihai basınçdayanımı. C100/115 sınıfı
 ■ Yüksek yorulma dayanımı, uzun ömür
 ■ Çok geniş bir uygulama yelpazesinde pompa 

yardımıyla veya dökülerek uygulanabilir
 ■ Kalıcı nihai fiziksel performans sağlamak ve pompa 

tıkanıklarını önlemek için segregasyon ve kusma 
oluşturmaz

 ■ Hidratasyon ısısı kontrollü özel çimento yapısı, hem 
kalın hem de ince kesitlerde kullanılabilmesini sağlar

 ■ Yüksek işlenebilirliği (>150 dakika) sayesinde geniş 
alan uygulamaları için uygundur

 ■ Döküm sonrası pozitif genleşme 

Tanımı

Conbextra VG, karadaki rüzgar türbini temellerinin, 400 
mm derinliğe kadar, yapısal bağlantı elemanlarının grout 
işlerinde kullanılmak üzere, Vestas tarafından belirlenen 
malzeme spesifikasyonlarına uygun olarak, özel olarak 
formüle edilmiş, kullanıma hazır çimentobazlı grout mal-
zemesidir. 

Standartlara Uygunluk

0099

Conbextra VG
Fosroc Euco, S.A.
Gasteiz Bidea, 11

48213 Izurtza - Bizkaia

18

M1146920
EN 1504-6:2006
Ankraj ürünleri

Çekme Dayanımı 75 KN yük için ≤ 0,6 mm deplasman

Klorür iyon içeriği ≤ % 0,05

Yangına mukavemet Sınıf A1

Tehlikeli maddeler 5.3’e uygun

Özellikler 

Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki özellikler 20oC sıcak-
lıkta elde edilmiştir.

0,07 su/toz oranında 
Granülometri 0 - 3 mm
Derinlik 25 - 400 mm
Karışım Suyu İhtiyacı 0.070 - 0.075(a)

Uygulama Sıcaklığı 2°C - 35°C

Etki Sınıfları X0, XC4, XD3, X53, 
XF3, XA2, WF

*Yüksek sıcaklıklarda su/toz oranı 0.080’e kadar arttırılabilir.

Yaş Malzeme Özellikler (0,07 su/toz oranında)
Nihai Priz (En 196-3:1996) < 6 saat
Genleşme %0 - %1
Slump (EN 12350-8) >700 mm
Akışkanlık (EN 13395-2) >450 mm
Hava İçeriği (EN 1015-7) <%4
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Conbextra VG

İşlenebilirlik

5oC , 0.075 su/toz oranında
Yayılma Halkası 

(mm)
Şerbet Yayılma 
Teknesi (mm)

İlk Yayılma 290 670

30’ 290 660

60’ 285 630

90’ 285 590

120’ 280 550

150’ 265 490

180’ 265 480

20oC , 0.075 su/toz oranında
Yayılma Halkası 

(mm)
Şerbet Yayılma 
Teknesi (mm)

İlk Yayılma 295 680
30’ 295 670
60’ 290 630
90’ 285 590
120’ 280 540
150’ 265 480
180’ 260 430

30oC , 0.080 su/toz oranında
Yayılma Halkası 

(mm)
Şerbet Yayılma 
Teknesi (mm)

İlk Yayılma 325 695

30’ 315 660

60’ 300 620

90’ 295 590

120’ 290 550

150’ 265 490

180’ 260 440

Mekanik Özellikler (0,07 su/toz oranında)
Elastisite Modülü 41 GPa

Eğilme Dayanımı
(EN196 1:1996)

1 gün; 7,5 N/mm2

7 gün; 13 N/mm2

28 gün; 17 N/mm2

Basınç Dayanımı  

150 mm Küp
EN 12390-3 

1 gün; 50 N/mm2 

7 gün; 100 N/mm2

28 gün; 120 N/mm2

40x40x160 mm prizma 
EN 12190 

1 gün; 30 N/mm2

7 gün; 120 N/mm2

28 gün; 130 N/mm2

Çekme Dayanımı
EN -123906 >9 N/mm2

Büzülme/Çatlama 
ASTM C1581

6 ay sonra çatlama 
yok

Büzüşme Sınıfı SKVM0
Derin uygulamalar için Fosroc Teknik servisine danışın.

Yorulma Dayanım Testi

Yorulma Dayanım Testleri Model Code 1990 ve 2010 S-N 
eğrilerinde test edilmiştir.

Uygulama Talimatları

Uygulama Ekibi Fosroc Teknik Servisi tarafından hazırla-
nan Uygulama Prosedürüne ve aynı zamanda, eğer varsa 
işveren ve/veya yetkilileri tarafından hazırlanan uygulama-
şartnamesine uymak zorundadır. Aşağıdaki bilgiler klavuz 
olması maksadı ile verilmektedir.

Hazırlık
Conbextra VG, bu konuda eğitim almış, tecrübeli uzman 
uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. Detaylar için 
Fosroc Teknik servisine danışınız.

Temel Yüzeyi
Yüzey, yağ, gres, toz, pislik vb. gibi yabancı maddelerden 
arındırılmalıdır. Beton yüzeyindeki mevcut kusurlar 
veya kalıntılar tıraşlanarak tamamen kaldırılmalıdır. 
Bulon delikleri ve vida cepleri toz veya kalıntılardan 
arındırılmalıdır.

Nemlendirme
Uygulamadan bir kaç saat önce, temizlenmiş temel ala-
nı temiz su ile yıkanmalıdır. Uygulamadan hemen önce, 
yüzeydeki serbest sular uzaklaştırılmalıdır. Bulon delikleri 
veya vida ceplerine özellikle dikkat edilmelidir.

Kalıp
Conbextra VG akıcı olduğundan, kalıplar sızdırmaz olma-
lıdır. Bu, tüm birleşimlerin iyi kapatılmasıyla sağlanabilir. 
Bazı hallerde, harç ile kalıp teşkili pratik bir çözümdür.Ka-
lıplar nemlendirme öncesi su tahliyesi için çıkış içermelidir.
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Karıştırma
Ekipman ve karıştırma önerileri, uygulama prosedürü ve 
kalite kontrol prosedürü için Fosroc Teknik Servisi ile irti-
bata geçebilirsiniz.

Kullanılacak karıştırma ekipmanına gerekli miktarlarda te-
miz su koyulmalıdır. (25 kg için 1.875 litre, 1 ton için 37.5 
litre). Karışım devam ederken ürünü yavaş yavaş eklenme-
lidir. (Bazı karıştırma ekipmanlarında tozun önce eklenme-
si gerekebilir). Homojen, akışkan bir kıvam elde edilinceye 
kadar 8-10 dakika boyunca sürekli olarak karıştırılmalıdır. 

Karıştırmanın ilk 2-3 dakikasında malzeme akışkan kıvam-
da olmayacaktır. Karışıma fazla su eklenmemelidir.

Yerleştirme 
Büyük hacimler için Conbextra VG pompalanmalıdır. Con-
bextra VG, tek bir dökümde 400 mm’ye kadar kalınlıklar-
da yerleştirilebilmektedir. Zemin ve taban plakası arasına 
grout uygulamasından önce bulon boşluklarıharç veya 
reçine ile doldurulmalıdır. Sürekli grout akışı son derece 
önemlidir.

İşe başlamadan önce yeterli grout bulundurulmalı ve iki 
karışım arasındaki geçen süreler önceden planlanmalıdır. 
Grout tek taraftan dökülmelidir, aksi halde hava veya fazla 
su içeride hapsolabilir. Grout başlığı, sürekli grout akışını 
sağlamak için   muhafaza edilmelidir. 

Kürleme 
Grout işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Kürleme 
Fosroc Concure kür membranı kullanılarak yapılmalıdır ve 
hava geçirmez şekilde polietilen ile kaplanmalıdır. 

Temizlik 
Conbextra VG bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. 

Kürlenen malzeme mekanik araçlarla veya Fosroc Acid 
Etch ile çıkarılabilir. 

Kısıtlamalar 
 ■ Conbextra VG, 0°C altındaki veya 40°C üzerindeki 

sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Alt yüzeyde buz bu-
lunmamalıdır. Hava veya temas yüzeyi sıcaklığı +5 
°C veya altında ise, mukavemet oluşumunu hızlan-
dırmak için sıcak su (30°C - 40°C) kullanılması tav-
siye edilir. 

 ■ +35°C üzeri sıcaklıklarda, karıştırılan grout gölgede 
saklanmalıdır. Grout’un karıştırılması için soğuk su 
(+20°C’den düşük) kullanılmalıdır. 

 ■ +2oC’nin altındaki veya +35oC’nin üstündeki sıcak-
lıklarda uygulama için Fosroc Teknik Depertmanı ile 
iletişime geçin.

 ■ Uygulama sırasında veya nihai kürünü tamamlama-
dan önce su ile temas etmemelidir. 

Paketleme
Conbextra VG 25 kg torba
Standart Sarfiyat
25 kg torba 11.2 litre 
500 kg torba 224 litre 
1000 kg torba 448 litre 

Saklama

Conbextra VG, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Conbextra VG alkalindir ve cilt ve göz ile temas etmemeli-
dir. Karıştırma sırasında tozları solumayın. 

Eldiven, gözlük ve toz maskesi takılmalıdır. Cilt ile temas 
etmesi halinde, su ile yıkayın. 

Göz ile temas etmesi halinde bol miktarda su ile derhal 
yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kusmayın. 

Yangın 
Conbextra VG yanıcı değildir. 

Detayli bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna-
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc›un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/2011/20/B
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Filiz ekimi ve çeşitli yüzeylere düşük ağır-
lıklı sabitleme yapmak için stiren içerme-
yen polyester reçine esaslı ankraj sistemi

Kullanım Alanları 

Beton (yekpare, gözenekli ve hafif), duvar, doğal taş ve 
boşluklu tuğlalarda kullanılır.

 ■ Yivli rot, inşaat demiri, profilli rot, alt kesiti kesilmiş 
çelik profiler ve dişli manşonların ekonomik ankraj-
lanması 

 ■ Delikli tuğlada, boşluklu blok manşon ile güvenli uy-
gulama 

 ■ Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalar

 ■ Yapıştırma ve yüzey çatlaklarını kapatma uygulama-
ları 

 ■ Kuru, ıslak ve su teması bulunan betonlar için kulla-
nıma uygundur 

Avantajlar

 ■ Hızlı kürlenir 

 ■ Kaliteli bir kartuş tabancasıyla (300ml boyut) uygu-
lanabilir 

 ■ Ekstra karıştırma ekipmanı gerektirmez 

 ■ Yüzeye şişme kuvveti uygulamaz

 ■ Bağlantıların mekanik ankrajlara göre kenarlara 
daha yakınolmasını sağlar

 ■ Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır

 ■ Düşük VOC değeri

 ■ Statik mikser değiştirilerek tekrar kullanılabilir

 ■ Su geçirmezdir, bağlantıyı korozyondan korur

 ■ Geniş sıcaklık aralığında performans gösterir

Tanımı

Lokfix E35 iki komponentli  polyester ankraj  malzemesi, 
statik mikser nozulü ile tek kompenentli kartuş şeklinde te-
darik edilir. Uygulandığında, çeşitli çelik bağlantıları beton 
ve duvar yüzeylerine sıkıca sabitlemek için hızla yerleşir 
ve kürlenir.

Üç çeşit Lokfix E35 mevcuttur. Seçim yüzey montaj sıcak-
lığına bağlıdır:
Lokfix E35S: Standart sıcaklık sınıfı, -5°C ile +40°C  ara-
sındaki yüzey montaj sıcaklıkları için optimize edilmiştir.
Lokfix E35L: Düşük sıcaklık sınıfı, -10°C ile +30°C  ara-
sındaki yüzey montaj sıcaklıkları için optimize edilmiştir.
Lokfix E35T: Tropikal sıcaklık sınıfı, +10°C ile +45°C ara-
sındaki yüzey montaj sıcaklıkları için optimize edilmiştir.
Diğer Lokfix ürünleri;
Lokfix E55: Stiren içermeyen, vinil-ester bazlı, orta ile ağır 
hizmet tipi bağlantılar için reçine ankraj kartuşu
Lokfix E75: Saf epoksi bazlı, ağır hizmet tipi bağlantıları 
için reçine ankraj kartuşu

Şartname

Ankraj harcı, Lokfix E35 ankraj kartuşu olacaktır. Ankraj 
harcı, Avrupa Teknik Değerlendirmeleri, ETA 18/0553 ve 
ETA 18/0552’ye uygundur.

Standartlara Uygunluk

Lokfix E35S, E35L ve E35T aşağıdaki standartlara uygun-
dur:

 ■ Avrupa onaylı acc. EAD 330076-00-0604 ürün alanı 
kodu: 33 Duvarda kullanım için Enjeksiyon Dübelleri 
(ETAG TR029'un yerine geçer) 

 ■ Avrupa onaylı acc.EAD 330499-00-0601 ürün alanı 
kodu: 33 Çatlaksız betonda kullanım için Enjeksiyon 
Dübelleri (ETAG 001 seçenek 5 yerine geçer)

 ■ İç mekan hava emisyonları: A +

 ■ LEED uyumlu VOC  Seviyesi 
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Özellikler 

Tablo 1 – Malzeme Özellikleri

Basınç Dayanımı (EN 196) 70 MPa
Eğilme Dayanımı (EN 196) 30 MPa
E Modülü (EN 196) 4000 MPa
Yoğunluk 1.74 kg/ L
Mak. KalıcıServis Sıcaklığı -40°C- +50°C
Mak. Geçici Servis Sıcaklığı -40°C - +80°C

Kimyasal Dayanım

Lokfix E35 çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. Detaylar 
için Fosroc teknik departmana başvurunuz. 

Tablo 2 -Lokfix 35S İşlenebilirlik& Kürlenme Süreleri 

Yüzey Sıcaklığı İşlenebilirlik
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

-5oC 90 360
0oC 45 180

+5oC 25 120
+10oC 20 100
+15oC 15 80
+20oC 6 45
+30oC 4 25

+30oC - +40oC 2 20

Tablo 3 - Lokfix 35L İşlenebilirlik& Kürlenme Süreleri 

Yüzey Sıcaklığı İşlenebilirlik 
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

-10oC 60 240
-5oC 45 120
0oC 25 80

+5 oC 10 45
+10oC 4 25
+15oC 3 20

+20oC - +30oC 2 15

Tablo 4 - Lokfix 35T İşlenebilirlik& Kürlenme Süreleri

Yüzey Sıcaklığı İşlenebilirlik 
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

+10oC 30 300
+15oC 20 210
+20oC 15 145
+30 oC 10 80
+35oC 6 45
+40oC 4 25
+45oC 2 20

Lokfix E35’nin optimum kullanımı için kartuş sıcaklığının 
+15°C ile +30°C arasında olması gerekir. Yüzey sıcaklığı, 
ortam sıcaklığından önemli ölçüde farklı olabilir.

* Tablolar kuru koşullar içindir. Yüzey ıslak ise kürlenme  
süresi iki katına çıkacaktır.Örn. kuru kürlenme süresi 120 
dakika ise ıslak kürlenme süresi 240 dakikadır. 

Dizayn Kriterleri

Tablo 5, sadece kuru çatlaksız betonlar içindir. Yekpare ve 
boşluklu duvar tipleri de dahil olmak üzere diğer tüm koşul-
lar için, ilgili yöntem beyanına veya yerel teknik ofisinizde 
bulunan EAD belgesine başvurunuz.

Yardım ve Yeterlilik
Bağlantı ve güçlendirme tasarımı, yapının inşası ve kulla-
nımı, bağlantının kullanımı ve yerel mevzuata uygun ola-
rak anlaşılması için uygun niteliklere sahip personel tara-
fından yapılmalıdır.

Bağlantı gereken yerlerin tasarlanması ve uygulamasın-
da ETA’nın gerekliliklerine uygun olarak, tasarımcılar ilgili 
Fosroc akreditasyon belgelerine başvurmalıdır.
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Tablo 5 - Parametre Ayarları

Çatlaksız Beton/Rot
Ankraj Boyutu M8 M10 M12 M16 M20 M24

Kenar Mesafesi 1 x hef Ccr,N

mm

80 90 110 125 170 210
Min. Kenar Mesafesi 5 x d Cmin 40 50 60 80 100 120
Eksenel Mesafe 2 x hef Scr,N 160 180 220 250 340 420
Min. Eksenel Mesafe 5 x d Smin 40 50 60 80 100 120

Gömme Derinliği Hef 80 90 110 125 170 210

Min. Part Kalnlığı Hmin Hef + 30mm Hef + 3d0

Matkap Çapı d0 10 12 14 18 24 28

Fırça Çapı db 12 14 16 20 26 27

Montaj Torku Tinst Nm 10 20 40 60 120 150

Sarfiyat (teorik) ml 3 4 5 7 24 35

Ürün Montajı

Aşağıdaki yöntem, betonarme gibi dolu yüzeylere montaj 
içindir. Boşluklu yüzeyler için lütfen ayrı bir yöntem beyanı 
isteyiniz.

Tüm ayrıntılar uygulama yöntem beyanında mevcuttur. Bir 
kopyasını Fosroc yerel teknik ofisinizden edinebilirsiniz.

Delik Oluşturma ve Hazırlama 

Beton kenarlarının pürüzlü olmasını sağlayan darbeli  mat-
kap ile deliği açınız.

Eğer matkap donatı demirine vurursa, delmeyi derhal dur-
durunuz ve tasarım mühendisinin tavsiyesine başvurunuz.

Kirlenmeyi önlemek için bağlantı montajından hemen önce 
delikleri temizleyiniz. Delikte su var ise hazırlıktan önce 
uzaklaştırılmalıdır

El pompası veya yağsız basınçlı hava kullanarak nozulü 
deliğin arkasına yerleştirin ve 4 kez üfleyiniz.

Deliği tel temizleme fırçası ile 4 kez fırçalayınız.

El pompası veya yağsız basınçlı hava kullanarak nozulu 
deliğin arkasına yerleştiriniz ve 4 kez daha üfleyiniz.

Hala toz mevcutsa, toz kalmayıncaya kadar işlemi tekrar-
layınız.

Matkap ucunun ve temizleme fırçasının kullanılan bağlantı 
için uygun çapta olduğundan emin olunuz.

Dişli Rot
Matkap ucu Ø = rot çapı + 2mm

Temizleme Fırçası Ø = rot çapı + 4mm

Bağlantı Hazırlığı 
Bağlantılar yapışmayı engelleyecek pas, boya, gres ve kir-
letici maddelere maruz kalmamalıdır.
Montaj 
Bağlantı kapağını açınız. Çelik kelepçenin açığa çıkması 
için plastiği hafifçe yukarı doğru çekiniz, plastik tüpü kesi-
niz, metal klipsi dikkatlice çıkarınız ve atınız.

Statik mikser nozulünü kartuşun üzerine takınız. Kartuşu 
uygulama tabancasına yerleştiriniz. Lokfix E35’i sıkmak 
için tetiğe basınız. Önemli: renk gri ve tutarlı hale gelene 
kadar başlangıçta çıkan ürünü sıkıp çıkarınız. Bu tipik ola-
rak iki veya üç tam sıkma gerektirir. Değişken renkli malze-
meleri atınız. Nozulü deliğe takın ve Lokfix ürününü delik 
¾ oranında dolana kadar yavaşça geri çekerek sıkın. Reçi-
nede boşluk olmadığından emin olun. Delik, nozulün arka-
ya ulaşamayacağı kadar derinse, nozul uzatıcı kullanınız.

Derin, geniş veya baş üstü deliklerde, nozul uzatıcı bir 
piston tapası, sarkmanın azalmasına ve boşluksuz uygula-
manın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bağlantı üzerine 
gerekli derinliği işaretleyiniz. Lokfix E35’in işlenebilirlik sü-
resini gözlemleyerek bağlantıyı yavaşça döndürerek deli-
ğe yerleştirin. Bağlantının gerekli derinliğe kadar girmesini 
ve reçine yerleşene kadar düz tutulmasını sağlayınız. Lok-
fix ürününün tam gömme sağlandığını gösteren delikten 
bir miktar çıkışı olmalıdır.

Kürünü alana kadar bağlantıya herhangi bir uygulama yap-
mayınız veya germeyiniz. bkz. Tablo 2, 3 ve 4.

Bağlantı parçalarını aşırı sıkmayınız. Tablo 5’te belirtilen 
maksimum montaj torkuna dikkat ediniz. Kartuş yeniden 
kullanılacaksa, karıştırma nozulünü çıkarınız ve kapağı 
tekrar takınız. Tekrar kullanıldığında yeni bir karıştırma no-
zulü gerekecektir
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Çizim 1 : Boşluklu duvarda dübel kullanımı

Temizlik 
Islak reçine, kullanımdan hemen sonra Fosroc Solvent 102 
kullanılarak alet ve ekipmanlardan derhal çıkarılmalıdır.

Kısıtlamalar

Yük hesaplamaları uzman bir mühendis tarafından yapıl-
malıdır.

Boşluklu duvarlar için boşluklu  blok manşonların kullanıl-
ması gerekmektedir. Başka uygulama yöntemine başvu-
runuz.

Doğal veya dekoratif taşların rengini bozabilir, uygunluğu 
önceden kontrol ediniz.

Lokfix E35, sismik kırık beton ve yangına dayanıklı beton 
için önerilmez. Lokfix E55 veya Lokfix E75’in kullanılabilir-
liği için ilgili teknik veri sayfasına başvurunuz.

Paketleme 

Lokfix E35S E35T ve E35L, 12 li kutularda tedarik edilmek-
tedir. Her biri tek bir mikser nozulu ile birlikte verilen 300ml 
kartuşlardır.

Fosroc ayrıca aşağıdakileri de sağlayabilir;

 ■ Deliği temizlemek için çeşitli çaplarda çelik fırçalar

 ■ Deliği temizlek için tek boyut toz üfleme pompası

 ■ Boşluklu tuğlalar ve bloklar için çeşitli çaplarda ve 
gömülü uzunluklarda boşluklu blok manşonlar

 ■ Gömme derinliğinin 190 mm’den fazla olduğu yerler-
de çeşitli uzunluklarda uzatma nozulü

 ■ Delik çapının20 mm geniş olduğu veya gömme de-
rinliğinin240 mm büyük olduğu yerlerde kullanılan 
piston tapaları uzatma nozulü ile kullanılmalıdır

 ■ Kartuş uygulaması için uygulama tabancaları

 ■ Kartuşun yeniden kullanılması için yedek mikser no-
zulleri

Sarfiyat
Standart sarfiyat, delik çapı, bağlantı boyutu ve gömme 
derinliğine bağlı olarak tablo 5’te verilmektedir. 
Standart dışı sarfiyat için aşağıdaki hesaplama kullanılabilir. 
Aşırı delme, delikten sızma, ilk tabanca ekstrüzyonu ve is-
raf dikkate alınmalıdır;
(π yarıçap cm delik2 - π yarıçap cm cıvata2) x delik uzunlu-
ğu cm = tüketim ml.
Saklama
300 ml’lik kartuşlar, kuru ortamda +5°C ile + 25°C  arasında 
saklandığında maksimum 12 ay raf ömrüne sahiptir.
Önlemler
Sağlık ve Güvenlik 
İlgili SDS'de verilen bilgilere uyunuz.

TR/2012/20/C
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Filiz ekimi ve çeşitli yüzeylere sabitleme 
yapmak için stiren içermeyen vinil ester 
reçine esaslı ankraj sistemi 

Kullanım Alanları 

Beton (yekpare, gözenekli ve hafif), duvar, doğal taş ve 
boşluklu tuğlalarda kullanılır.

 ■ Kuru, nemli ve su teması olan yüzeyler 

 ■ Çatlak beton 

 ■ Sonradan montajlanan güçlendirme bağlantısı

 ■ Dişli rot bağlantılarının ankrajı 

 ■ İç dişli rot  manşonların ankrajı

 ■ İç, dış ve su teması bulunan koşullar

 ■ Hemen hemen her boyut  bağlantıya uygulanabilir

 ■ Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalar

 ■ Yapıştırma ve yüzey çatlaklarını kapatma uygulamaları 

Avantajlar

 ■ Yüksek yapışma dayanımı 

 ■ Hızlı kürlenir 

 ■ Kaliteli bir kartuş tabancasıyla (300ml boyut) uygu-
lanabilir 

 ■ Ekstra karıştırma ekipmanı gerektirmez 

 ■ Yüzeye şişme kuvveti uygulamaz

 ■ Bağlantıların mekanik ankrajlara göre kenarlara 
daha yakın olmasını sağlar

 ■ Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır

 ■ Düşük VOC değeri

 ■ Statik mikser değiştirilerek tekrar kullanılabilir

 ■ Su geçirmezdir, bağlantıyı korozyondan korur

 ■ Geniş sıcaklık aralığında performans gösterir

 ■ C1 sismik dayanımı (Yalnızca Lokfix E55S)

 ■ 2 saate kadar yangına dayanıklı (Yalnızca Lokfix 
E55S)

Tanımı
Lokfix E55 iki komponentli  vinil ester ankraj  malzemesi, 
statik mikser nozulü ile tek komponentli kartuş şeklinde te-
darik edilir. Uygulandığında, çeşitli çelik bağlantıları beton 
ve duvar yüzeylerine sıkıca sabitlemek için hızla yerleşir 
ve kürlenir.

İki çeşit Lokfix E55 mevcuttur. Seçim yüzey montaj 
sıcaklığına ve uygunluğa bağlıdır:

Lokfix E55S: Standart sıcaklık sınıfı, -10°C ile +40°C ara-
sındaki yüzey montaj sıcaklıkları için optimize edilmiştir.

Lokfix E55L: Düşük sıcaklık sınıfı, -20°C ile +15°C  
arasındaki yüzey montaj sıcaklıkları için optimize edilmiştir. 
Lokfix E55L onaylanmış C1 sismik belgesine veya yangın 
testine sahip değildir. 

Diğer Lokfix ürünleri;

Lokfix E35: Stiren içermeyen polyester reçine bazlı,  be-
ton ve duvarlar  için ankraj ve hafif ağırlık bağlantı ankraj 
kartuşu

Lokfix E75: Saf epoksi bazlı, ağır hizmet tipi bağlantıları 
için reçine ankraj kartuşu

Şartname

Ankraj harcı, Lokfix E55 ankraj kartuşu olacaktır. Ankraj 
harcı, ETA 18/0587, ETA 18/0586’ya uygundur ve 120 da-
kika yangın dayanımınına sahiptir. 

Standartlara Uygunluk

Lokfix E55S, ETAG 001 TR 023’ün (donatı demiri) yerini 
alan montaj sonrası donatı demiri kullanımında Avrupa 
onaylı EAD-33087-00-0601’e uygundur.

Lokfix E55S ve E55L aşağıdaki standartlara uygundur:
 ■ Betonda kullanım için ETAG 001 seçenek 5’in yerini 

alan, çatlamış ve çatlamamış betonda kullanım için 
Avrupa onaylı EAD-330499-00-0601 seçenek 1.

 ■ Duvar ankrajında kullanım için ETAG TR 029’un yeri-
ni alan Avrupa onaylı EAG-330076-00-0604.

 ■ İç mekan hava emisyonları: A +

 ■ LEED uyumlu VOC Seviyesi

 ■ Yangın dayanımı <120 dakika 

 ■ Belirli bağlantı boyutları için EAD 330499-00-0601’in 
Sismik C1 testi 
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Özellikler 

Tablo 1 – Malzeme Özellikleri

Basınç Dayanımı (EN 196) 100 MPa
Eğilme Dayanımı (EN 196) 15 MPa
E Modülü (EN 196) 14.000 MPa
Shore D Serliği 90
Yoğunluk 1.77 kg/ L
Kalıcı Servis Sıcaklığı -40°C- +72°C
Geçici Servis Sıcaklığı -40°C - +120°C
Elektrik Direnci (IEC93) 3.6 x 109Ωm
Isıl İletkenlik (IEC 600093) 0.65 W/m.K

Kimyasal Dayanım

Lokfix E55 çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. Detaylar 
için Fosroc teknik departmana başvurunuz. 

Tablo 2 -Lokfix 55S İşlenebilirlik & Kürlenme Süreleri 

Optimum kullanım için kartuş sıcaklığı +15 oC ile +30oC 
arasında olmalıdır.

Yüzey Sıcaklığı İşlenebilirlik
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

-10oC 90 1440
-5oC 90 840
0 oC 45 420
+5oC 25 120
+10oC 15 80
+20oC 6 45
+30oC 4 25

+35oC - +40oC 2 20

Tablo 3 - Lokfix 55L İşlenebilirlik& Kürlenme Süreleri 

Optimum kullanım için kartuş sıcaklığı +10 oC ile +30oC 
arasında olmalıdır

Yüzey Sıcaklığı İşlenebilirlik 
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

-20oC 75 1140
-15oC 55 960
-10oC 35 600
-5 oC 20 300
0oC 10 150

+5oC 6 80
+10 oC 6 45
+150oC 4 25

* Tablolar kuru koşullar içindir. Islak/nemli koşullarda, kür-
lenme  süresi ve işlenebilirlik süresini iki katına çıkacaktır. 

*-10oC’den düşük sıcaklıklardaki uygulamalar için kartuş 
sıcaklığı +10 oC ile +20 oC arasında olmalıdır. 

Not: Yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığından önemli ölçüde 
farklı olabilir.  

Dizayn Kriterleri

Yardım ve Yeterlilik
Bağlantı ve güçlendirme dizaynı, yapının inşası ve kullanı-
mı, bağlantının kullanımı ve yerel mevzuata uygun olarak 
anlaşılması için uygun niteliklere sahip personel tarafından 
yapılmalıdır.

Bağlantı veya donatı demiri gereken yerlerin tasarlanması 
ve uygulamasında ETA’nın gerekliliklerine uygun olarak, 
tasarımcılar ilgili Fosroc akreditasyon belgelerine başvur-
malıdır.

Fosroc, www.lokfix.com adresinden veya yerel teknik ofi-
niz aracılığı ile tasarıma yardımcı yazılımlar sağlar.
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Tablo 4 – Parametre Ayarları

Çatlaksız Beton/İnşaat Demiri

Ankraj Boyutu Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32
Kenar Mesafesi Ccr,N

mm

92 126 152 173 188 253 303 323 341

Min. Kenar Mesafesi 5 x d Cmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Eksenel Mesafe Scr,N 184 252 304 346 376 506 606 646 682

Min. Eksenel Mesafe 5 x d Smin 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Gömme Derinliği hef 80 90 110 115 125 170 210 250 270

Ankraj Çapı d 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Matkap Çapı d0 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Fırça Çapı 14 16 18 20 22 26 34 37 41.5

Montaj Torku Tinst Nm 10 20 40 50 60 120 150 200 250

Sarfiyat Ml 6 7 10 12 15 24 66 88 124
Tablo 5 – Parametre Ayarları        

Çatlaksız Beton/Rot

Ankraj Boyutu M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Kenar Mesafesi Ccr,N

mm

92 126 152 188 253 291 312 329

Min. Kenar Mesafesi 5 x d Cmin 40 50 60 80 100 120 135 150

Eksenel Mesafe Scr,N 184 252 304 376 506 582 624 658

Min. Eksenel Mesafe 5 x d Smin 40 50 60 80 100 120 135 150

Gömme Derinliği Hef 80 90 110 125 170 210 250 270

Ankraj Çapı d 8 10 12 16 20 24 27 30

Matkap Çapı d0 10 12 14 18 24 28 32 35

Fırça Çapı 12 14 16 20 26 30 34 37

Montaj Torku Tinst Nm 10 20 40 30 120 150 200 250

Sarfiyat Ml 3 4 5 7 24 35 58 69

Ürün Montajı

Tüm ayrıntılar uygulama yöntem beyanında mevcuttur. Bir 
kopyasını Fosroc yerel teknik ofisinizden edinebilirsiniz.
Aşağıdaki yöntem, betonarme gibi dolu yüzeylere montaj 
içindir. Boşluklu yüzeyler için lütfen ayrı bir yöntem beyanı 
isteyiniz.
Delik Oluşturma ve Hazırlama 
Beton kenarlarının pürüzlü olmasını sağlayan darbeli  mat-
kap ile deliği açınız.

Eğer matkap donatı demirine vurursa, delmeyi derhal dur-
durunuz ve tasarım mühendisinin tavsiyesine başvurunuz.

Delikte su var ise hazırlıktan önce giderilmelidir. El pom-
pası veya basınçlı hava kullanarak nozulü deliğin arkasına 
yerleştirin ve 4 kez üfleyiniz.

Deliği tel temizleme fırçası ile 4 kez fırçalayınız.

El pompası veya basınçlı hava kullanarak nozulü deliğin 
arkasına yerleştirin ve 4 kez daha üfleyiniz.

Hala toz mevcutsa, toz kalmayıncaya kadar işlemi tekrar-
layınız.

Matkap ucunun ve temizleme fırçasının kullanılan bağlantı 
için uygun çapta olduğundan emin olunuz.

Not: Tablo 4 ve 5 sadece kuru çatlaksız betonlar içindir. Masif ve boşluklu duvar tiplerinde bağlantı, çatlaklı betonda bağlantı,sismik ko-
şullara bağlı bağlantılar  ve sonradan montajlanan güçlendirmeler de dahil olmak üzere diğer tüm koşullar için ilgili yöntem beyanına, EAD 
belgesine bakın veya yerel teknik ofisiniz aracılığıyla www.lokfix.com tasarım yazılımını kullanınız.
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Dişli Rot
Matkap ucu Ø = rot çapı + 2mm
Temizleme Fırçası Ø = rot çapı + 4mm

Montaj Demiri

Matkap ucu Ø = rot çapı +4mm

Temizleme Fırçası Ø = rot çapı +6mm

Bağlantı Hazırlığı 
Bağlantılar yapışmayı engelleyecek pas, boya, gres ve kir-
letici maddelerden arındırılmış olmalıdır.  

Bağlantı üzerine gerekli derinliği işaretleyiniz.

Montaj 
Bağlantı kapağını açınız. Çelik kelepçenin açığa çıkması 
için plastiği hafifçe yukarı doğru çekiniz, plastik tüpü kesi-
niz, metal klipsi dikkatlice çıkarınız ve atınız.

Statik mikser nozulünü kartuşun üzerine takınız. Kartuşu 
uygulama tabancasına yerleştiriniz. Lokfix E55’i sıkmak 
için tetiği basınız.

Önemli: renk gri ve tutarlı hale gelene kadar başlangıçta 
çıkan ürünü sıkıp çıkarınız. Bu tipik olarak iki veya üç tam 
sıkma gerektirir. Değişken renkli malzemeleri atınız. Nozu-
lü deliğe takın ve Lokfix ürününü delik ¾ oranında dolana 
kadar yavaşça geri çekerek sıkın. Reçinede boşluk olma-
dığından emin olun. Delik, nozulün arkaya ulaşamayacağı 
kadar derinse, nozul uzatıcı kullanınız.

Geniş veya baş üstü deliklerde piston tapası, sarkmanın 
azalmasına ve boşluksuz uygulamanın sağlanmasına yar-
dımcı olacaktır. Bağlantı üzerine gerekli derinliği işaretleyi-
niz. Lokfix E55’in işlenebilirlik süresini gözlemleyerek bağ-
lantıyı yavaşça döndürerek deliğe yerleştirin. Bağlantının 
gerekli derinliğe kadar girmesini ve reçine yerleşene kadar 
düz tutulmasını sağlayınız. Lokfix ürününün tam gömme 
sağlandığını gösteren delikten bir miktar çıkışı olmalıdır.

Kürünü alana kadar bağlantıya herhangi bir uygulama yap-
mayınız veya germeyiniz. bkz. Tablo 2, 3 

Bağlantı parçalarını aşırı sıkmayınız. Çatlaksız betonlar 
için olan tablo 4 ve 5’te belirtilen maksimum montaj torku-
na dikkat ediniz. Kartuş yeniden kullanılacaksa, karıştırma 
nozulünü çıkarınız ve kapağı tekrar takınız. Tekrar kullanıl-
dığında yeni bir karıştırma nozulü gerekecektir

Temizlik 

Islak reçine, kullanımdan hemen sonra Fosroc Solvent 102 
kullanılarak alet ve ekipmanlardan derhal çıkarılmalıdır.

Kısıtlamalar
Yük hesaplamaları uzman bir mühendis tarafından yapıl-
malıdır.

Boşluklu duvarlar için boşluklu  blok manşonların kullanıl-
ması gerekmektedir. Başka uygulama yöntemine başvu-
runuz.

Doğal veya dekoratif taşların rengini bozabilir, uygunluğu 
önceden kontrol ediniz.

Sayfa 3'teki malzeme sarfiyat kılavuzları, tam teorik gerek-
sinimlerdir. İsraf için herhangi bir hesaplama yapılmamış-
tır. Genel olarak en az %20 ekstra sarfiyat düşünülmelidir.

Paketleme 
Lokfix E55S ve E55L, 12 lik kutularda tedarik edilmekte-
dir. Her biri tek bir mikser nozulu ile birlikte verilen 300ml 
kartuşlardır.

 ■ Fosroc ayrıca aşağıdakileri de sağlayabilir;

 ■ Deliği temizlemek için çeşitli çaplarda çelik fırçalar

 ■ Deliği temizlek için tek boyut toz üfleme pompası

 ■ Boşluklu tuğlalar ve bloklar için çeşitli çaplarda ve 
gömülü uzunluklarda boşluklu blok manşonlar

 ■ Gömme derinliğinin 190 mm’den fazla olduğu yerler-
de çeşitli uzunluklarda uzatma nozulü

 ■ Delik çapının 20 mm geniş olduğu veya gömme de-
rinliğinin 240 mm büyük olduğu yerlerde kullanılan 
piston tapaları uzatma nozulü ile kullanılmalıdır

 ■ Kartuş uygulaması için uygulama tabancaları

 ■ Kartuşun yeniden kullanılması için yedek mikser no-
zulleri

Sarfiyat 
Standart sarfiyat, delik çapı, bağlantı boyutu ve gömme 
derinliğine bağlı olarak tablo 4 ve 5’te verilmektedir. 

Standart dışı sarfiyat için aşağıdaki hesaplama kullanılabi-
lir. Aşırı delme, delikten sızma, ilk tabanca ekstrüzyonu ve 
israf dikkate alınmalıdır;

(π yarıçap cm delik2 - π yarıçap cm cıvata2) x delik uzunluğu 
cm = tüketim ml.

Saklama
300 ml’lik kartuşlar, kuru ortamda +5 ile + 25ºC arasında 
saklandığında maksimum 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
İlgili SDS'de verilen bilgilere uyunuz.

TR/2013/20/C
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Filiz ekimi ve çeşitli yüzeylere sabitleme yapmak 
için, yüksek performanslı, 3:1 kartuş ambalajında, 
saf epoksi reçine ankraj ve montaj sistemi

Kullanım Alanları 

Beton (yekpare, gözenekli ve hafif), duvar, doğal taş ve 
boşluklu tuğlalarda kullanılır.

 ■ Akreditasyon gerektiren kuru, nemli ve su teması 
olan yüzeyler

 ■ Beton çatlakları

 ■ Filiz ekimleri

 ■ Dişli rot bağlantılarının ankrajı

 ■ İç dişli rot  manşonların ankrajı

 ■ İç, dış ve su teması bulunan koşullar

 ■ Hemen hemen her boyuttaki ankraj ve montaj işleri

 ■ Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalar

 ■ Yapıştırma ve yüzey çatlaklarını kaplama uygulama-
ları

Avantajlar

 ■ Yüksek yapışma değeri

 ■ Ekstra karıştırma ekipmanı gerektirmez 

 ■ C1 & C2 sismik dayanımı

 ■ Yüzeye şişme kuvveti uygulamaz

 ■ Bağlantılar mekanik ankrajlardan daha yakın aralıklı 
konumlandırılabilir

 ■ Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır

 ■ Statik mikser değiştirilerek tekrar kullanılabilir

 ■ Düşük VOC değeri

 ■ Elmas ile delik açılarak test edilmiştir

 ■ 2 saate kadar yangına dayanıklı

 ■ Su geçirmezdir, bağlantıyı korozyondan korur

 ■ Ambalaj bölünerek kullanılabilir

 ■ Uzun işlenebilirlik süresi karmaşık işlerde kolaylık 
sağlar

 ■ Raf ömrü 24 aydır

* test sonuçlarını inceleyiniz.

Tanımı
Lokfix E75,iki komponentli epoksi ankraj malzemesi, statik 
mikser nozulü ile 3:1 oranında yan yana kartuşlar halinde 
tedarik edilir. Uygulandığında, beton ve duvar içerisine çe-
şitli çelik bağlantılarını sabitlemek için düzgün bir şekilde 
yerleşir ve kürlenir.

Diğer Lokfix ürünleri;

Lokfix E35S: Filiz ekimi ve çeşitli yüzeylere düşük ağırlıklı 
sabitleme yapmak için stiren içermeyen polyester reçine 
esaslı ankraj sistemi 

Lokfix E55S: Orta ile ağır hizmet filiz ekimi ve çeşitli yü-
zeylere sabitleme yapmak için stiren içermeyen için vinil 
ester reçine esaslı ankraj sistemi 

Şartname

Ankraj harcı Fosroc Lokfix E75 kartuş sistemi olacaktır. 
Ankraj harcı, sonradan montajı yapılan demir donatı bağ-
lantıları için sistemler olan EDA 330087-00-0601 ile uyum-
lu olacaktır.

Standartlara Uygunluk

Lokfix E75, TR 023'ün yerini alan sonradan montajı yapı-
lan demir donatılarda kullanım için EAD-33087-00 0601 
Avrupa onayına uygundur.

Lokfix E75 aşağıdaki standartlara uygundur:
 ■ EAD 330499-00-0601 Avrupa Birliği standardına gö-

re,çatlaklı ve çatlaksız betonda ankraj (ETAG 001 
seçenek 5'in yerine geçen) yangın testi, sadece dişli 
rot, 120 dakika ve C1 & C2 sismik onayı içerir.

 ■ EAD 330087-00-060 Avrupa standardına göre, 
sonradan montajı yapılan demir donatılarEOTA TR 
023'ün yerini alır. 

 ■ İç mekan hava emisyonları: A +

 ■ LEED uyumlu VOC Seviyesi
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Fosroc Limited 
Factory RC1 18
1343– CPR-M 

627-3

ETA-18/0588 
EAD-330087-00-0601

Ø8 – Ø32
Post-installed rebar

Fosroc Limited 
Factory RC1 18
1343– CPR-M 

627-5

ETA-18/0590 EAD-
330499-00-061

Option 1
M8-M30/Rebar 8mm- 

32mm
For use in cracked and 

un-cracked concrete

Fosroc Limited 
Factory RC1 18
1343– CPR-M 

672-4

ETA-18/0592 EAD 
330499-00-061

M10– M24 /
Rebar 10—24 mm For 

use inun-cracked 
concrete

Özellikler 

Tablo 1 : Malzeme Özellikleri

Basınç Dayanımı (EN 196) >110 MPa
Eğilme Dayanımı (EN 196) >40MPa
E Modülü (EN 196) 10.800 MPa
Shore D Sertliği 85
Yoğunluk 1.41 kg/ L
Kalıcı Servis Sıcaklığı -40°C - +43°C
Geçici Servis Sıcaklığı +43°C- +72°C
Elektrik Direnci (IEC93) 1.2 x 1012Ωm
Isıl İletkenlik (IEC 600093) 0.47 W/m.K

Kimyasal Dayanım
Lokfix E75 çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. Detaylar 
için Fosroc teknik departmana başvurun. 

Tablo 2 - Lokfix E75 İşlenebilirlik& Kürlenme Süreleri 

Optimum kullanım için kartuş sıcaklığı +10°C ile +30°C 
arasında olmalıdır.

Montaj sıcaklık aralığı +5°C - +40°C

Yüzey Sıcaklığı
İşlenebilirlik
Süresi (dk)

Kürlenme 
Süresi (dk)

+5oC 120 50
+10oC 90 30
+20oC 30 10
+30oC 20 6
+40oC 2 4

* Bu tablo kuru koşullar içindir. Islak/nemli koşullarda, 
kürlenme  süresi iki katına çıkacaktır. 

Not: Yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığından önemli ölçüde 
farklı olabilir.  

Dizayn Kriterleri 

Yardım ve Yeterlilik

Bağlantı ve güçlendirme dizaynı, yapının inşası ve kullanı-
mı, bağlantının kullanımı ve yerel mevzuata uygun olarak 
anlaşılması için uygun niteliklere sahip personel tarafından 
yapılmalıdır.

Bağlantı veya donatı demiri gereken yerlerin tasarlanması 
ve uygulamasında ETA ve EDA’nın gerekliliklerine uygun 
olarak, tasarımcılar ilgili Fosroc akreditasyon belgelerine 
başvurmalıdır.

Fosroc,www.lokfix.com adresinden veya yerel teknik ofiniz 
aracılığı iletasarıma yardımcı yazılımlar sağlar.
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Tablo 3 -  Parametre Ayarları

Çatlaksız Beton/İnşaat Demiri

Ankraj Boyutu Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40

Kenar Mesafesi Ccr1N

mm

97 121 139 170 180 219 274 298 330 372 413

Min. Kenar Mesafesi 5xd Cmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200

Eksenel Mesafe Scr,N 194 242 277 339 360 438 548 596 661 744 826

Min. Eksenel Mesafe 5xd Smin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200

Gömme Derinliği hef 80 90 110 115 125 170 210 250 280 340 360

Min. Part Kalınlığı hmin hef + 30mm hef + 2d0

Matkap Çapı d0 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50

Fırça Çapı 14 16 18 20 22 26 34 37 42 48 52

Sarfiyat ml 6 7 10 12 15 24 66 87 127 219 255

Tablo 4 -  Parametre Ayarları

Çatlaksız Beton/Rot

Ankraj Boyutu M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
Kenar Mesafesi Ccr1N

mm

113 135 165 188 255 304 342 379 400 436 472

Min. Kenar Mesafesi 5xd Cmin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Eksenel Mesafe Scr,N 226 270 330 375 510 607 683 759 799 872 945

Min. Eksenel Mesafe 5xd Smin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195

Gömme Derinliği hef 80 90 110 125 170 210 250 280 320 350 380

Min. Part Kalınlığı hmin her+ 30mm her + 2d0

Matkap Çapı d0 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46

Fırça Çapı 12 14 16 20 26 30 34 37 39 44 48

Montaj Torku Tinst Nm 10 20 40 60 120 150 200 250 350 500 700

Sarfiyat ml 2 3 5 7 24 34 58 72 70 129 178

Ürün Montajı

Tüm ayrıntılar uygulama yöntem beyanında mevcuttur. Bir 
kopyasını Fosroc yerel teknik ofisinizden edinebilirsiniz.

Aşağıdaki yöntem, betonarme gibi katı yüzeylere montaj 
içindir. Diğer yüzeyler ve montajlar için lütfen ayrı bir yön-
tem beyanı isteyiniz.

Delik Oluşturma ve Hazırlama 

Beton kenarlarının pürüzlü olmasını sağlayan darbeli  mat-
kap ile deliği açınız. Elmas uç ile delik açılıyorsa, aşağıda 
tariflenen temizlik prosedüründen önce, delik temiz su ile 
yıkanmalı, fırça ile temizlenmeli ve tekrar yıkanmalıdır.
Eğer matkap donatı demirine vurursa, delmeyi derhal dur-
durunuz ve tasarım mühendisinin tavsiyesine başvurunuz.

Kirlenmeyi önlemek için bağlantı montajından hemen önce 
delikleri temizleyiniz. Delikte su var ise hazırlıktan önce gi-
derilmelidir. 
El pompası veya basınçlı hava kullanarak nozulü deliğin 
arkasına yerleştirin ve 2 kez üfleyiniz.
Deliği tel temizleme fırçası ile 2 kez fırçalayınız.
El pompası veya basınçlı hava kullanarak nozulü deliğin 
arkasına yerleştiriniz ve 2 kez daha üfleyiniz.
Hala toz mevcutsa, toz kalmayıncaya kadar işlemi tekrar-
layınız.
Matkap ucunun ve temizleme fırçasının kullanılan sabitle-
me için uygun çapta olduğundan emin olun. Belirli çaplar 
için tablo 3 ve 4'e bakın.

Not: Tablo 3 ve 4 sadece kuru çatlaksız betonlar içindir. Masif ve boşluklu duvar tiplerinde bağlantı, çatlaklı betonda bağlantı,sismik ko-
şullara bağlı bağlantılar  ve sonradan montajlanan güçlendirmeler de dahil olmak üzere diğer tüm koşullar için ilgili yöntem beyanına, EAD 
belgesine bakın veya yerel teknik ofisiniz aracılığıyla www.lokfix.com tasarım yazılımını kullanınız.
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Bağlantı Hazırlığı 
Bağlantılar yapışmayı engelleyecek pas, boya, gres ve kir-
letici maddelere maruz kalmamalıdır.
Bağlantı üzerine gerekli derinliği işaretleyiniz.
Montaj 
Lokfix E75 özel bir 3:1 uygulama tabancası gerektirir. Sa-
bitleme kapağını sökün. Plastik tutucuyu çıkarın.

Statik mikser nozulünü kartuşun üzerine takınız. Kartuşu 
uygulama tabancasına yerleştiriniz. Lokfix E75'i sıkmak 
için tetiğe  basınız.

Önemli: renk gri ve tutarlı hale gelene kadar başlangıçta 
çıkan ürünü sıkıp çıkarınız. Bu tipik olarak iki veya üç tam 
sıkma gerektirir. Değişken renkli malzemeleri atınız. Nozu-
lü deliğe takın ve Lokfix ürününü delik ¾ oranında dolana 
kadar yavaşça geri çekerek sıkın. Reçinede boşluk olma-
dığından emin olun. Delik, nozulün arkaya ulaşamayacağı 
kadar derinse, nozuluzatıcı kullanınız.

Geniş veya baş üstü deliklerde piston tapası, sarkmanın 
azalmasına ve boşluksuz uygulamanın sağlanmasına yar-
dımcı olacaktır. Bu özellikle 20 mm çapın üzerindeki uygu-
lamalar için önerilir.

Lokfix E75’in işlenebilirlik süresini gözlemleyerek bağlan-
tıyı yavaşça döndürerek deliğe yerleştirin. Bağlantının ge-
rekli derinliğe kadar girmesini ve reçine yerleşene kadar 
düz tutulmasını sağlayınız. 

Lokfix ürününün tam gömme sağlandığını gösteren delik-
ten bir miktar çıkışı olmalıdır. Kürünü alana kadar bağlan-
tıya herhangi bir uygulama yapmayınız veya germeyiniz. 
bkz. Tablo 2, 3 

Bağlantı parçalarını aşırı sıkmayınız. Çatlaksız betonlar 
için olan tablo 3 ve 4'te belirtilen maksimum montaj torku-
na dikkat ediniz. Kartuş yeniden kullanılacaksa, karıştırma 
nozulünü çıkarınız ve kapağı tekrar takınız. Tekrar kullanıl-
dığında yeni bir karıştırma nozulü gerekecektir.

Temizlik 

Islak reçine, kullanımdan hemen sonra Fosroc Solvent 102 
kullanılarak alet ve ekipmanlardan derhal çıkarılmalıdır.

Paketleme 

Lokfix E75, 12 li kutularda tedarik edilmektedir. Her biri tek 
bir mikser nozulu ile birlikte verilen 385ml kartuşlardır.
Fosroc ayrıca aşağıdakileri de sağlayabilir;

 ■ Lokfix E75 uygulama tabancası, tek boyut

 ■ Deliği temizlemek için çeşitli çaplarda çelik fırçalar

 ■ Deliği temizlek için tek boyut toz üfleme pompası

 ■ Boşluklu tuğlalar ve bloklar için çeşitli çaplarda ve 
gömülü uzunluklarda boşluklu blok manşonlar

 ■ Gömme derinliğinin 190 mm’den fazla olduğu yerler-
de çeşitli uzunluklarda uzatma nozulü

 ■ Delik çapının 20 mm geniş olduğu veya gömme de-
rinliğinin 240 mm büyük olduğu yerlerde kullanılan 
piston tapaları uzatma nozulü ile kullanılmalıdır

 ■ Kartuş uygulaması için uygulama tabancaları

 ■ Kartuşun yeniden kullanılması için yedek mikser no-
zulleri

Sarfiyat
Standart sarfiyat, delik çapı, bağlantı boyutu ve gömme 
derinliğine bağlı olarak tablo 4'te verilmektedir. 
Standart dışı sarfiyat için aşağıdaki hesaplama kullanılabi-
lir. Aşırı delme, delikten sızma, ilk tabanca ekstrüzyonu ve 
israf dikkate alınmalıdır;
 (π yarıçap cm delik² - π yarıçap cm cıvata²) x delik uzun-
luğu cm = tüketim ml.
Saklama
385 ml’lik kartuşlar, kuru ortamda +5°C ile + 35°C  ara-
sında saklandığında maksimum 24 ay raf ömrüne sahiptir.
Kısıtlamalar
Yük hesaplamaları uzman bir mühendis tarafından yapıl-
malıdır.
Boşluklu duvarlar için boşluklu  blok manşonların kullanıl-
ması gerekmektedir. Başka uygulama yöntemine başvu-
runuz.
Lokfix E75 doğal veya dekoratif taşların rengini bozabilir, 
uygunluğu önceden kontrol ediniz.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
İlgili SDS'de verilen bilgilere uyunuz

TR/2014/20/C
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Fibrecrete ST1000

Polipropilen esaslı, beton matrisinin içine 
karıştırılarak, betonun çekme dayanımını ve 
sünme özelliklerini artıran makro donatı fiberi   

Kullanım Alanları

Fibrecrete ST1000, endüstriyel saha betonlarında, beton 
yollarda, döşemelerde, prefabrik elemanlarda, tüm yapısal 
ve yapısal olmayan betonlarda kullanıma uygundur.

Avantajları

 ■ Basit ve hızlı imalat

 ■ Rötre çatlaklarını azaltır

 ■ Darbe dayanımını artırır

 ■ Çelik liflere göre korozyan dayanımı avantajı

Tanımı

Fibrecrete ST1000, yüksek performanslı makro polipropi-
len beton donatı fiberidir.

Nervürlü yüzeye sahiptir, bu özellik beton içerisine daha iyi 
tutunma sağlar.

Standartlara uygunluk

Fibrecrete ST1000 EN 14889 Part II, Tip II ve ASTM C1116 
Tip III, ASTM D7508 standartlarına uygundur. 

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

İçerik %100 polipropilen
Geometrik Şekli Nervürlü yüzey
Uzunluk 54 mm (±%2)
Eşdeğer Çap 0,72 mm (±%5)
Uzunluk/Çap Oranı  75
Renk Beyaz
Yoğunluk 0,91 gr/cm³
Elastisite Modülü 8,5 GPa
Çekme Dayanımı 550 Mpa
Fiber Sayısı 50000+/kg
Korozyon Korozif değil
Su Emme N/A Hidrofobik
Kimyasal Dayanımı Alkali Dayanımı
Erime Derecesi 160°C

Kullanım talimatları

En iyi sonuçlar için, Fibrecrete ST1000 de en iyi dağılımı 
almak için beton karışımı sırasında agregalardan sonra 
kazana alınarak çimento ve diğer bileşenlerin ilavesinden 
önce 5 dk boyunca karıştırılmalıdır. Eğer malzeme sahada 
direkt miksere katılmak istenirse karışım süresi uzatılmalıdır.

Paketleme
Fibrecrete ST1000 6 kg torba
Sarfiyat
Fibrecrete ST1000 2 – 5 kg/m3

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Kısıtlamalar

Beton dökme sıcaklığı için gerekli şartlar gerçekleştikten 
sonra fiberin kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Fibrecrete ST1000 tehlikeli değildir. Uygun koruyucu elbi-
se, eldiven, göz koruması ve solunum koruma donanım-
ları kullanın. Gözlere temas durumunda hemen gözleri 
bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması 
durumunda derhal tıbbi yardım alınız – kusmayınız.Daha 
detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmektedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular
 ■ mastikler & dolgu levhaları
 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar
 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları
 ■ püskürtme tamir harçları
 ■ mikro-beton kaplamalar
 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar
 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar
 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
TR/7001/20/B
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Nitobond AR

Çimento bazlı onarımlar için akrilik emülsiyon esaslı 
astar ve yapıştırma ajanı

Kullanım Alanları

Renderoc Çimento Esaslı Tamir harçları dahil, çimento 
esaslı şap, harç ve sıvalar ile birlikte çalışmak üzere tasar-
lanmış astar ve yapıştırma ajanı

Avantajları
 ■ Tek bileşenli, kullanıma hazırdır

 ■ Kullanımı kolaydır, fırça ile direkt uygulanır

 ■ Beton, taş yapı, sıva alçı ve çimento esaslı levhalara 
mükemmel aderans sağlar

 ■ Beton onarımları için kür ajanı olarak kullanılabilir

 ■ Ekonomiktir

Tanımı

Nitobond AR, beton onarım sistemleri için yapıştırma ajanı 
ve kür ajanı olarak özel olarak dizayn edilmiş akrilik esaslı  
emülsiyondur. Hidrolize karşı mukavemeti sayesinde açık 
alanlarda kullanılabilir

Standartlara uygunluk

BS 6920 - İçme Suyu Yapıları için Onaylı

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Eğimli kesme dayanımı

BS 6319 Pt 4;1984
9,0 N/mm2

Kür verimliliği 

BS 7542:1992
>%55

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parça-
lardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki yağ, gres, parafin 
vb malzemeler uygun yöntemler ile yüzeyden uzaklaştırıl-
malıdır. Serbest ve zayıf parçacıklar basınçlı su, mekanik 
aşındırma uygulamaları ile yüzeyden alınmalı, toz vakum 
veya basınçlı yıkama ile temizlenmelidir.

Onarım alanındaki korozyona uğramış donatı tamamen 
ortaya çıkarılmalı, pas ve harç kalıntılarından temizlenme-
lidir. Doanatı parlak hale gelinceye kadar temizlik işlemi 
sürdürülmeli, donatının arka yüzüne özellikle dikkat edil-
melidir.

Nitobond AR uygulamasından önce yüzeyin suya doyurul-
masında fayda vardır ancak yüzeyde su birikintileri oluşu-
muna izin verilmemelidir.

Donatının korozyona karşı korunması
Donatının temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, 1 kat ke-
sintisiz Nitoprime Zincrich ile kaplanmalıdır. Eğer kesintisiz 
bir film tabakası oluşumundan emin olunamıyorsa ikinci 
kat uygulanmalıdır.

Yapıştırma ajanı olarak uygulanması
Uygulama yüzeyi tamamen ıslatılmalı ancak su göllenme-
lerine izin verilmemelidir. Nitobond AR, fırça ile, birikinti 
oluşumuna izin vermeyecek şekilde yüzeye uygulanmalı-
dır. Üzerine yapılacak tamir harcı gibi çimento esaslı uy-
gulamalar için Nitobond AR’nin kürlenmesine izin verilme-
melidir. 

Kürleme
Yapılan çimento esaslı uygulamanın hızlı su kaybını en-
gellemek ve maksimum mukavemet değerlerine ulaşma-
sını sağlamalak için, uygulamadan hemen sonra üzerine 
Nitobond AR sürülerek kür katmanı oluşturulmalıdır. Eğer 
ortam ve yüzey sıcaklıkları, çok hızlı su kaybını sağlayacak 
yükseklikteyse, Concure kür malzemeleri kullanılması 
daha doğru olabilir. Uygulama kürünü tamamlayıncaya 
kadar don ve yağmurdan korunmalıdır.

Temizlik

Nitobond AR bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitobond AR 1 ve 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitobond AR
Astar olarak 0,125 - 0,170 litre/m2

Kür Ajanı olarak 0,200 – 0,250 litre/m2

1504-2
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Nitobond AR

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

.Kısıtlamalar
 ■ Nitobond AR +5ºC ve altındaki sıcaklıklarda kulla-

nılmamalıdır. Ürün, uygulama sırasında aktif suya 
maruz kalmamalıdır. Nihai priz almadan önce şiddetli 
yağmur, rüzgar, direkt güneş  temasından korunma-
lıdır.

 ■ Nitobond AR, reçine esaslı kaplamalar öncesinde kür 
ajanı olarak kullanılmamalıdır.  

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitobond AR cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitobond AR yanıcı değildir

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7002/20/B
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Nitobond ARC

Çimento bazlı onarımlar için akrilik emülsiyon 
esaslı astar, yapıştırma ajanı ve harç katkısı

Kullanım Alanları

 ■ Tamir harcı, tesviye şapı, seramik yapıştırıcı gibi çi-
mento bazlı uygulamalar öncesi astar ve yapıştırma 
malzemesi olarak

 ■ Çimento ve alçı esaslı levhalar üzerine yapılacak 
uygulamalar öncesi astar ve aderans arttırıcı olarak

 ■ Harç, sıva ve harçlar içerisine elastikiyet ajanı ve 
aderans arttırıcı olarak

 ■ Renderoc tamir harçları üzerine kür malzemesi 
amaçlı

Avantajları

 ■ Tek bileşenli, kullanıma hazırdır

 ■ Kullanımı kolaydır, fırça ile direkt uygulanır

 ■ İç ve dış mekanlarda ve nemli yüzeylerde kullanıma 
uygundur.

 ■ Solvent ve klörür içermez, kokusuzdur

 ■ Beton, taş yapı, sıva alçı ve çimento esaslı levhalara 
mükemmel aderans sağlar

 ■ Beton onarımları için kür ajanı olarak kullanılabilir

 ■ Ekonomiktir

Tanımı

Mevcut beton ve alçı yüzeyler üzerine yapılacak çimento 
esaslı uygulamalar öncesi astar ve yapıştırma malzemesi 
ve çimento bazlı harç, sıva ve şap harçları içerisine elas-
tikiyet ajanı.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Renk Beyaz
Yoğunluk 1,00 g/cm³
Kap ömrü: 23°C'de 30 dakika 
Priz süresi 3 – 7 saat
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parça-
lardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki yağ, gres, parafin 
vb malzemeler uygun yöntemler ile yüzeyden uzaklaştırıl-
malıdır. Serbest ve zayıf parçacıklar basınçlı su, mekanik 
aşındırma uygulamaları ile yüzeyden alınmalı, toz vakum 
veya basınçlı yıkama ile temizlenmelidir.

Nitobond ARC uygulamasından önce yüzeyin suya doyu-
rulmasında fayda fardır ancak yüzeyde su birikintileri olu-
şumuna izin verilmemelidir.

Çimento bazlı harçlar içerisinde kullanıldığında kullanım 
miktarı, ağırlıkça çimento miktarının %30'unu geçmeme-
lidir. Kullanılacak Nitobond ARC miktarı kadar su karışım 
suyundan çıkartılmalıdır.

Karıştırma ve Uygulama

Kullanımdan önce, temiz bir kap içerisinde karıştırılmalıdır. 
Karışım, yüzeye firça, rulo ve sprey ekipmaları ile uygu-
lanmalıdır.

Uygulama sonrası yüzey, güneş, rüzgar ve yağmur gibi dış 
etkenlerden korunmalıdır.

Katkı olarak kullanımda, kullanılacak miktar öncelikle ka-
rışım suyu ile karıştırılmalı ve su ile birlikte harca ilave 
edilmelidir. Öncesinde saha denemeleri yapılarak uygun 
miktar tesbiti yapılmalıdır. 

Paketleme
Nitobond ARC 25 kg bidon
Standart sarfiyat
Astar ve Yapıştırma Ajanı 0,100 – 0,200 kg/m2

Harç Katkısı Max. Çimento miktarının 
%30’u

Not:Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt yü-
zey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir. 

Temizlik

Nitobond ARC bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

1504-2



307

Nitobond ARC

Saklama
Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlarda 
saklandığı veya depolandığı taktirde  ürünün raf ömrü 6 
aya düşebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitobond ARC +5ºC ve altındaki sıcaklıklarda kul-
lanılmamalıdır.Ürün, uygulama sırasında aktif suya 
maruz kalmamalıdır. Nihai priz almadan önce şiddetli 
yağmur, rüzgar, direkt güneş  temsından korunma-
lıdır

 ■ Nitobond ARC, reçine esaslı kaplamalar öncesinde 
kür ajanı olarak kullanılmamalıdır.  

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitobond ARC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitobond ARC yanıcı değildir

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7003/20/B
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Nitobond EP

Epoksi reçine esaslı beton tamir harcı

Kullanım Alanları

Çimento esaslı uygulamaların mevcut çimento esaslı yü-
zeylere yapıştırılmasında kullanılır.  

Yatay yüzeyler ve harç veya betonun kalıpla desteklene-
bildiği düşey yüzeylerde kullanılır.  Uzun süre kıvamını 
muhafaza etmesi sayesinde kalıplı uygulamalarda ve ek 
donatı işleri için uygundur.  

Karayolu, köprü, kaldırım, yükleme alanları ve fabrikaların 
yanı sıra taş veya beton zemin kaplamaları için idealdir.   
Nitobond EP, hem iç mekan hem de açık hava uygulama-
ları için uygundur.

Avantajları

Nitobond EP, bir alt yüzey/tamir tabakasının gerekli olduğu 
veya alt yüzeyin su altında kalacağı tamir sisteminin bir 
parçası olarak kullanılabilir.

 ■ Kuru veya nemli yüzeylere uygulanabilir

 ■ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir 

 ■ Yüksek aderans - uygulandığı betonun çekme daya-
nımlarından yüksek performansa sahiptir.

 ■ Yavaş kürlenme, donatı ve kalıpların aynı anda imal 
edilmesine imkan tanır

 ■ Solvent içermez - kapalı mekanlarda kullanılabilir

Tanımı

Nitobond EP, pigment ve ince agrega içeren solventsiz 
epoksi reçine esaslı bir tamir harcıdır. Karışıma hazır pa-
ketlenmiş iki komponentli bir üründür. Homojen bir karışım 
oluşmasını gözlemlemek için reçine beyaz ve sertleştirici 
gri renklidir.

(Soğuk havalarda kullanıma uygun Nitobond EPFS versi-
yonu bulunmaktadır)

Standartlara Uygunluk
ASTM C881: Tip II, kalite 2 sınıf E & F.

Şartname

Epoksi tamir harcı 
Tamir harcı, solventsiz epoksi reçine esaslı iki komponent-
li Nitobond EP olacaktır.  Uygulamaya geçilmeden önce 
doğru karışımın elde edildiğine dair bir görsel güvence 
sağlama için iki komponent farklı renklerde olacaktır.

Özellikler

Basınç Dayanımı (BS 6319, Pt.2)
7 günde 65 N/mm²

Çekme Dayanımı (BS 6319, Pt. 7)
7 günde 30 N/mm²

Eğimli Kesme Bağı (BS 6319, Pt. 4)
7 günde 35 N/mm²

Betona Yapışma Dayanımı Genel olarak, bağ her 
zaman betonun çekme 
dayanımını aşacaktır.

Uygulama Özellikleri

Kap Ömrü
25 °C 60 dk

İlk Kürlenme 12 saat 
Tam Kürlenme 7 gün 
Maksimum Üzeri Kaplanabilme Süresi

20°C 60 dk
Minimum Uygulama 
Sıcaklığı 5°C

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulanacak yüzeyler her türlü toz, yabancı madde, sıva, 
yağ, boya, korozyon kalıntıları ve yosundan arındırılmalı-
dır. Kırım işlemi uygulanmayacak ise, aşındırıcı yöntemler 
ile pürüzlendirilmeli ve serbest parçacıklar temizlenmelidir.

Olası yağ ile kontaminasyonlar buharlı temizlik, deterjanlı 
temizlik veya yağ çözücü kimyasallar ile uzaklaştırılmalıdır. 
Temizlik sonrası uygulama yüzeyinin performansı, çekme 
testi ile kontrol edilmelidir.

Karıştırma

Karışıma başlamadan önce, donatılar ve kalıplar hazırlan-
malı, gerekli kesim ve şekillendirme işlemleri tamamlanmış 
olmalı ve imalata hazır hale getirilmelidir.
Karışıma başlamadan önce, herhangi bir çökmeyi engelle-
mek amacı ile komponentler ayrı ayrı karıştırılmalıdır. Sert-
leştirici komponentin tamamı reçin komponentinin içerisine 
boşaltılmalı, homojen bir karışım elde edilinceye kadar, 
düşük devirli bir mikser yardımı ile, en az 2 dakika katıştı-
rılmalıdır. Daha sonra kova kenarları sıyrılmalı ve karışıma 
2 dakika daha devam edilmelidir.
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Nitobond EP

Uygulama
Karışım işlemi tamamlanır tamamlanmaz uygulamaya 
başlanmalıdır. Hazırlanan yüzeylere, boşluk bırakmadan 
fırça veya rulo yardımı ile uygulanabilir.

Nitobond EP yüzeyi yapışkan hale geldiğinde üzerine yapı-
lacak beton, harç veya şap uygulanmalıdır.

Maksimum üzeri kaplanabilme sürelerine dikkat edilmeli-
dir. Nitobond EP üzerine yapılacak beon, şap veya harç 
uygulaması bu süreleri aşarsa, malzeme priz alacak ve 
yapıştırıcı katman yerine ayırıcı katman şeklinde davrana-
caktır.

Nitobond EP uygulamasından hemen sonra yerleştirilmesi 
gereken donatı ve kalıp işleri tamamlanmalıdır.

Temizlik
Nitobond EP bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal Fosroc Solvent 102 ile temizlenmelidir. Sert-
leşmiş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Sıcak havalarda çalışma 
Yüksek sıcaklarda Nitobond EP kanıtlanmış bir performan-
sa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uygulama 
bazen zor olabilmektedir. Bu sebeple, +35°C üzeri sıcak-
lıklar için aşağıdaki kurallar gözetilmelidir: 

 ■ Karıştırılmamış malzeme doğrudan güneş ışığından 
uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrollü) 
saklanmalıdır.

 ■ Karışım ve ekipmanlar serin tutulmalı ve gerektiğin-
de gölgelik kullanılmalıdır. Malzemeyle doğrudan te-
mas eden ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması 
son derece önemlidir. 

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altın-
da çalışılmamalıdır. 

 ■ Sıcak havalarda priz süreleri kısalacağından, temiz-
lik için Fosroc Solvent 102 hazır bulundurulmalıdır.

Saklama

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda Nitobond 
EP 12 ay, Fosorc Solvent 102 24 ay raf ömrüne sahiptir.

Yülsek sıcaklıklar veya direkt güneş altında raf ömrü kı-
salabilir.
Kısıtlamalar
Nitobond EP ortam sıcaklığı +5°C ve altındaki sıcaklıklar-
da uygulanmamalıdır.

Paketleme
Nitobond EP 4,5 kg set
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitobond EP 0,250 – 0,285 lt/m2

Yukarıda belirtilen sarfiyatlar teorik olup, ortam ve yüzey 
şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Zaiyat dikkate alın-
malıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitobond EP ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları uzun 
süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Koruyucu kremler, eldiven, gözlük kullanılmalı-
dır. Yeterli havalandırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uy-
gun bir solunum cihazı kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde reçine çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra 
sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102  33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/7005/20/B
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Çimento bazlı uygulamalar için su geçirimsizlik 
katkısı ve aderans arttırıcı

Kullanım Alanları

Renderoc Çimento Esaslı Tamir harçları dahil, çimento 
esaslı şap, harç ve sıvalar ile birlikte çalışmak üzere tasar-
lanmış su geçirimsizlik katkısı ve yapıştırma ajanı

Avantajları

 ■ Tek bileşenli, kullanıma hazırdır

 ■ Kullanımı kolaydır 

 ■ Beton, taş yapı, sıva alçı ve çimento esaslı levhalara 
mükemmel aderans sağlar

 ■ Su geçirimsizlik, elastikiyet özellikleri kazandırır

 ■ Büzülmeyi azaltır, rötre oluşumunu engeller

 ■ Ekonomiktir

Tanımı
Nitobond Latex, çimento bazlı uygulamalar için su 
geçirimsizlik katkısı ve yapıştırma ajanı olarak dizayn 
edilmiş, kullanıldığı yapıya elastik özellik kazandırmasının 
yanı sıra aşınma ve darbe dayanımlarını da geliştiren, sıvı 
halde katkı malzemesidir.

Teknik Destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Yapısı Beyaz sıvı
Yoğunluk  1,01 gr/cm3

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parça-
lardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki yağ, gres, parafin 
vb malzemeler uygun yöntemler ile yüzeyden uzaklaştırıl-
malıdır. Serbest ve zayıf parçacıklar basınçlı su, mekanik 
aşındırma uygulamaları ile yüzeyden alınmalı, toz vakum 
veya basınçlı yıkama ile temizlenmelidir.

Onarım alanındaki korozyona uğramış donatı tamamen or-
taya çıkarılmalı, pas ve harç kalıntılarından temizlenmelidir.
Doanatı parlak hale gelinceye kadar temizlik işlemi sürdü-
rülmeli, donatının arka yüzüne özellikle dikkat edilmelidir.

Astar ve Yapıştırma ajanı olarak uygulanması
Uygulama yüzeyi tamamen ıslatılmalı ancak su göllenme-
lerine izin verilmemelidir. Nitobond Latex, fırça ile, birikinti 
oluşumuna izin vermeyecek şekilde yüzeye uygulanmalı-
dır. Üzerine yapılacak tamir harcı gibi çimento esaslı uygu-
lamalar için Nitobond Latex’in kürlenmesine izin verilme-
melidir. 

Katkı olarak kullanılması
Yapılacak uygulamanın tipine göre, kullanılacak karıştırma 
suyunun %25 - %75 oranında kullanılması tavsiye edilir. 
Yapılan dizayn için gerekli olan karıştırma suyu hesaplan-
malı ve kullanılacak oranda Nitobond Latex ile yer değişti-
rilmelidir. Yapılacak karışımdaki toplam su/toz oranı değiş-
memelidir. Karışım tamamlandıktan sonra, genellikle 1 kat 
Nitobond Latex astar olarak sürülmeli ve henüz yaş iken 
uygulama yapılmalıdır.

Temizlik
Nitobond Latex bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış 
malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitobond Latex 25 kg bidon
Sarfiyat
Nitobond Latex
Astar olarak 0,125 - 0,170 kg/m2

Katkı olarak Karışım suyunun %25-
%75’i oranında

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Kısıtlamalar
 ■ Nitobond Latex +5ºC ve altındaki sıcaklıklarda kul-

lanılmamalıdır.Ürün, uygulama sırasında aktif suya 
maruz kalmamalıdır. Nihai priz almadan önce şiddetli 
yağmur, rüzgar, direkt güneş  temasından korunma-
lıdır

1504-2
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Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitobond Latexcilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitobond Latex yanıcı değildir

TR/7012/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Nitobond SBR

Polimer bazlı yapıştırıcı ajan ve harç katkı 
malzemesi

Kullanım Alanları

Beton tamir harçları, zemin katmanları ve şaplar, su ge-
çirmez sıvalar ve çimentolu yüzeylerde aderans arttırmak 
için kullanılır. Nitobond SBR  kullanılan harçlar ve sıvalar 
dikey, yatay ve baş üstü uygulamalarda kalıcı daldırmaya 
uygundur. Nitobond SBR, tuğla ve seramik uygulamaların-
da yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

Avantajları

 ■ İstenilen miktarda kullanılan akışkan tek bileşen

 ■ Kohezyonu ve işlenebilirliği arttırır.

 ■ Su yalıtım tadilatları, kaplama harçlarında, donma ve 
çözülmeye karşı dayanım arttırır.

 ■ İnce uygulamalarda gerilme ve büzülme 
dayanımlarını arttırır.

 ■ Beton, duvar, taş, alçı ve bloklara iyi yapışır. 

 ■ Klorür katkısı içermez.

 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir.

Tanımı

Nitobond SBR, kullanıma hazır, beyaz renkli, modifiye edil-
miş SBR “stiren butadien rubber” emülsiyon malzemesidir. 
Şantiyede imalatı yapılmış çimentolu harçlar ve şapların 
performansını arttırmak için kullanılır. Ayrışma yapmayan 
yapısı sayesinde çimento ile iç ve dış ortam uygulamaları 
için idealdir.

Özellikler

Aşağıda verilen değerler, üçe bir kum – çimento oranı ile 
hazırlanmış 50 kg harca 10 litre Nitobond SBR kullanılmış 
ve yine üçe bir kum – çimento oranı ile hazırlanmış harç 
arasında belirlenmiştir. 

Testler, BS 6319 (28 gün hava ile kürlenmiş) ile uyumludur.

Test Metodu Sonuçlar
(N/mm2)

Kontrol
(N/mm2)

Basınç Mukavemeti 
(BS 6319, Pt 2: 1983) 35 28

Kopma Mukavemeti 
(ASTM C-190-85) 5.5 2.7

Eğilme Mukavemeti 
(BS 6319, Pt 3: 1983) 11.5 7.9

Eğilimli Kesme Yapışma 
Mukavemeti 
(BS 6319, Pt 4: 1984

18 2.6

Kimyasal Dayanım

Çimento esaslı malzemelerin kimyasal dayanımları kısıtlı-
dır. Nitobond SBR kullanılması, harcın geçirgenliğini azal-
tır, bu da ağır kimyasalların, asit gazları ve suyun etkilerini 
azaltır.

Şartname

Polimer bazlı yapıştırıcı ajan ve harç katkı malzemesidir. 
Polimer  bazlı yapıştırıcı ve sahada hazırlanmış harç, tek 
bileşenli stiren butadien lastik emülsiyon olan Nitobond 
SBR ile geliştirilebilir.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Onarım yapılacak alanlar, dik kesit sağlamak ve olası bo-
zulmaları engellemek için en az 10 mm derinliğinde kırı-
larak açılmalıdır. Tamir yapılacak alan kenarından 6 mm 
genişliğe kadar kırılmalıdır.

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parça-
lardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki yağ, gres, parafin 
vb malzemeler uygun yöntemler ile yüzeyden uzaklaştırıl-
malıdır. Serbest ve zayıf parçacıklar basınçlı su, mekanik 
aşındırma uygulamaları ile yüzeyden alınmalı, toz vakum 
veya basınçlı yıkama ile temizlenmelidir.

Yağ ile kontamine olmuş yüzeyler, sıcak su, deterjan veya 
kimyasal maddeler ile temizlenebilir. Temizlik sonrası yü-
zey performansının kopma testi yapılarak kontrol edilme-
sinde fayda vardır

Tamir yapılacak alanındaki tüm aşınmış donatı, tam olarak 
açığa çıkarılmalı ve tüm gevşek parçalar ve pas temizlen-
melidir. Donatının arka kısımları dahil donatı yüzeyi parlak 
hale getirilmelidir. Kumlama yapmak en doğru yöntemler-
den biridir. Klorürlerin varlığı nedeniyle korozyon meydana 
geldiğinde temizleyebilmek için kumlamadan hemen sonra 
çelik, yüksek basınçlı temiz suyla yıkanmalıdır.

Donatının korozyona karşı korunması
Nitoprime Zincrich, ile bir kat boşluksuz, donatının arka yü-
zeyleri dahil korozyon koruması yapılmalı ve kürlenmeye 
bırakılmalıdır. Kesintisiz bir kaplama elde etmeye engel bir 
durum söz konusu olduğunda ikinci kat uygulanması ge-
rekmektedir.

1504-2
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Astar olarak kullanım
Uygulama öncesi yüzey su ile ıslatılmalı ancak su birikin-
tileri oluşumuna izin verilmemelidir. Hacimce 1 birim Nito-
bond SBR, 1 birim su ve 3 birim çimento ile oluşturulan 
astar malzemesi, karışım homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalı ve topaklanma oluşumuna izin verilmemelidir. 
Bunun için önce sıvılar birbiri ile karıştırılmalı ve karışım 
devam ederken çimento yavaş yavaş eklenmelidir. Çök-
me riskini bertaraf edebilmek üzere, uygulama yapılırken 
malzeme sık sık karıştırılarak homojen halde tutulmalıdır.

Astar, beton yüzeye boşluk oluşturmayacak şekilde uygu-
lanmalıdır.

Kalın uygulamaktan ve malzeme birikmelerinden kaçınıl-
malıdır. Üzerine yapılacak uygulama (kaplama, tamir harcı 
vs) astar henüz yaşken uygulanmalıdır. Eğer uygulama 
öncesi astar kurumuş olursa mekanik yöntemler ile sökül-
meli ve astar uygulaması tekrar yapılmalıdır. 

Gerekli olması durumunda, Nitobond EP yapıştırma kat-
manı kullanılabilir. Detaylı bilgi için Fosroc Teknik Servisine 
danışınız.

Nitobond SBR Karışımları
Nitobond SBR kullanılarak yapılacak karışımların, homo-
jen olarak karışmasına dikkat edilmelidir. Karıştırma kabı 
ve karıştırma ekipmanlarıyapılacak karışım miktarına uy-
gun olmalıdır. 

Nitobond SBR kullanarak değişik amaçlar için değişik karı-
şımlar hazırlanabilir. Tipik örnekler;

Yama ve tamir harcı (6mm – 40 mm kalınlıklar için)
 ■ 50 kg çimento 

 ■ 150 kg C/M sınıfı agrega

 ■ 10 lt Nitobond SBR 

 ■ Yaklaşık 8 litre su 

Yüksek dayanımlı zemin şapı 

(10-40 mm kalınlıklar için)
 ■ 50 kg çimento 

 ■ 75 kg 3-6 mm granit agrega

 ■ 75 kg C/M sınıfı agrega

 ■ 10 ltNitobond SBR 

 ■ Yaklaşık 6 litre su 

Sıva (6-9 mm kalınlıklar için)
 ■ 50 kg çimento 

 ■ 150  kg C/M sınıfı agrega

 ■ 10 ltNitobond SBR 

 ■ Yaklaşık 6 litre su 

Tuğla, seramik yapıştırma harcı (6-40 mm kalınlıklar 
için)

 ■ 50 kg çimento 

 ■ 125  kg C/M sınıfı agrega

 ■ 10 ltNitobond SBR 

 ■ Yaklaşık 7 litre su 

Not: Bu karışım tasarımları kuru kum ve agrega kullanımı-
na dayanmaktadır. Kullanılan kum ve agreganın nem içeri-
ğine göre su miktarında ayarlamalar yapılmalıdır.

Sahada depolanan malzemelerin değişken koşulları dikka-
te alınarak yukarıda verilen karışım miktarlarında ayarla-
malar yapılabilir.

Çimento, kum ve agregalar tartılır ve kuru bir şekilde 
bir dakika boyunca karıştırılır. Karışım devam ederken, 
temiz su ve Nitobond SBR eklenir. Homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar 3-5 dk boyunca karıştırılır. Temiz su 
miktarında küçük ayarlamalar yapılabilir, ancak yukarıda 
verilen miktarların üzerine çok fazla çıkılmamalı, su mikta-
rı minimumda tutulmalıdır.  Özellikle depolandıkları yerde, 
kum ve agreganın nem miktarı göz önünde bulundurmak 
önemlidir.

Uygulama
Nitobond SBR ile hazırlanmış harç, şap ya da sıvalar, as-
tarlanmış yüzeye mala ile iyice bastırılarak uygulanmalı-
dır. Yukarıda açıklanan astar katmanı üzerine ince bir harç 
katmanı oluşturduktan sonra kaplamayı yapmak genellikle 
daha iyi sonuçlar vermektedir. Açıkta kalan donatı kaplama 
ile tamamen kapatılmalıdır.

Onarılacak bölgenin konumuna ve yapılandırmasına bağlı 
olarak Nitobond SBR harçları 6mm ile 40mm arasında bir 
kalınlıkta uygulanabilir. 40mm’nin üzerindeki kalınlıkların 
uygulanacağı yerlerde NitobondSBR’nin miktarının %40 
oranında arttırılması gerekmektedir.

Baş üstü uygulamalarda, kalıp kullanmadan elde edilebi-
len kalınlık büyük ölçüde alt katmanınprofiline bağlıdır. Ka-
rışım dizay kısmında belirtilen kalınlık değerlerine bakınız. 
Önerilen kalınlık aşılırsa ve sarkma meydana gelirse, etki-
lenen bölüm yukarıda açıklanan prosedüre göre tamamen 
çıkarılmalı ve tekrar uygulanmalıdır.

Kalıp kullanımı istenilen sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıra-
bilir. Eğer kalıp kullanılacaksa, tamir malzemesinin su kay-
bını engellemek için uygun şekilde sızdırmaz yüzeylere 
sahip olması gereklidir.

Toplam 40 mm kalınlıkta, elle veya mala ile yapılması ge-
reken yerlerde, yüzeylerin pürüzlü olması ve Nitobond AR 
ile kürlenmiş olması önemlidir. Astar ve Nitobond SBR harç 
uygulamaları, kür yüzey kuruluğuna eriştiğinde devam 
edebilir.
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Sonlandırma

Harçlar çelik, plastik veya ahşap mala ile sonlandırılabilir 
ya da istenen yüzey dokusu elde edebilmek için nemli sün-
ger tekniği ile bitirilebilir. Tamamlanan yüzeyde gereğinden 
fazla çalışılmamalıdır.

Düşük sıcaklıklarda çalışma
+5°C’e kadar soğuk koşullarda, sertleşmeyi hızlandırmak 
ılık su kullanımı (+30°C’ye kadar) tavsiye edilir. Çimento 
esaslı malzemelerle kış çalışması için önerilen önlemlerin 
alınması yeterlidir. 

Yüksek sıcaklıklarda çalışma
+35°C’den yukarıdaki ortam sıcaklıklarında, malzeme göl-
gede ve karıştırma için kullanılacak soğuk su içerisinde 
saklanmalıdır.

Kürleme
Nitobond SBR ile hazırlanan harç, şap ve sıvalar çimento 
esaslıdır. Tüm çimentolu malzemelerle ortak olarak, he-
men kürlenmelidir. Bitmiş harç uygulaması üzerine, sürekli 
bir film tabakası oluşturacak şekilde Concure kür ürünleri 
kullanılabilir. 

Paketleme
Nitobond SBR 5, 25 ve 210 lt ambalaj
Nitoprime Zincrich 1,90 lt ve 0,80 lt teneke
Nitobond EP 4,5 kg set
Nitobond AR 5 lt bidon
Concure WB 20 lt bidon
Fosroc Solvent 102 5 lt teneke
Sarfiyat
Nitobond SBR Bkz Karıştırma
Nitobond SBR (Astar olarak) 0,300 – 0,500 lt/m2

Nitoprime Zincrich 0,125 lt/m2

Nitobond EP 0,400 – 0,450 kg/m2

Nitobond AR 0,125 – 0,170 lt/m2

Concure WB 0,200 – 0,285 lt/m2

Temizlik
Nitobond SBR ve Nitobond AR bulaşan aletler ve ekipman-
lar kullanıldıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. 
Nitoprime Zincrich, Nitobond EP ve Concure WB için kul-
lanılan ekipmanlar Fosroc Solvent 102 ile temizlenmelidir. 
Prizini almış malzeme sadece mekanik olarak temizlene-
bilir.

Saklama
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru iç mekanlarda sak-
layın. Nitobond SBR ve Nitobond AR dondan korunmalıdır. 
Ortam ısısı 5°C - 25°C arasındaki koşullarda, orijinal açıl-
mamış ambalajında kuru bir yerde saklandığında 12 ay raf 
ömrüne sahiptir.

Nitoprime Zincrich Plus, Kolay Yanıcı Sıvılar ve Sıvılaştırıl-
mış Petrol Gazları Yönetmeliği 1972’e uygun şekilde sak-
lanmalıdır.

Kısıtlamalar
Nitobond SBR ile tasarlanan harç, sıva ve şaplar ortam 
sıcaklığı 5°C ve altında ise uygulanamaz.  Ayrıca uygula-
ma sırasında, ortamda birikmiş su olmamalıdır. Son setten 
önce şiddetli yağışa maruz kalmak, yüzeyde dağılmalara 
neden olabilir. Sıcaklık veya yüzey koşulları ile ilgili her-
hangi bir şüpheniz varsa Fosroc ofisi ile iletişime geçebi-
lirsiniz.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Föylerine bakınız.

Yangın
Nitobond SBR, Nitobond AR, Concure WB ve Nitobond EP 
yanıcı değildir. 

Nitoprime Zincrich Plus ve Fosroc Solvents 102 yanıcıdır.

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara ile yaklaşma-
yın. Yangın sırasında CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti 
kullanmayınız.

Parlama Noktası

Nitoprime Zincrich 41°C 
Fosroc Solvent 102 33°C 

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/7005/20/B
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Nitomortar FC

Yüksek performanslı mala kıvamında, epoksi esaslı  
düzeltme, tamir, yataklama harcı ve yapıştırıcı

Kullanım Alanları

Nitomortar FC beton yüzeylerdeki küçük kusurlara uygu-
lanmak için tasarlanmıştır. 3 mm kalınlığa kadar uygula-
maya elverişlidirve aşağıdaki durumlar için kullanılabilir: 

 ■ Nitocote veya Nitoflor ürünleri ile kaplama yapılma-
dan önce gözeneklerin ve kuş gözlerinin doldurulması

 ■ Geniş alanda 3 mm kalınlığa kadar düzeltme

 ■ Çatlak enjeksiyonuna hazırlık için çatlakların kapatılması

 ■ Karbon plaka yapıştırıcısı olarak

 ■ Genel amaçlı yataklama harcı ve yapıştırıcı

Avantajları
 ■ Düşük maliyet – sonrasında kullanılacak kaplama 

miktarını azaltır

 ■ Yüksek performans – mükemmel kimyasal 
dayanım, beton yüzeye güçlü aderans

 ■ Kullanıcı dostu – kolay uygulama

Tanımı

Nitomortar FC iki komponentli, tiksotropik, solventsiz, 
epoksi bazlı dolgu ve performans ürünüdür. Beton yüzey-
lere astarsız uygulanır ve yüzeyi kaplamaya uygun düzgün 
ve pürüzsüz hale getirir. 

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Katı madde oranı %100
Yoğunluk 1,47 g/cm3

Basınç dayanımı 70 N/mm2, 7 gün
Kap ömrü: 25°C’de 1 saat 40 dakika 

35°C’de 1 saat
Priz süresi 25°C’de 10 saat 

35°C’de 4 saat
Üst kaplama zamanı >24 saat
Renk Gri
Kimyasal Dayanım Sıvı ve katı yağ, petrol, tuz 

ve şeker solüsyoları, ağartıcı, 
seyreltik mineral asitler, alkaliler 
ve çeşitli solventlere karşı 
dayanıklıdır

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Beton yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. 
Kumlama veya mekanik yöntemler ile aşındırma gerekli 
olabilir.

Karıştırma

Nitomortar FC’nin homojen olduğundan emin olmak için 
ürünün iyice karıştırıldığından emin olunmalıdır.

Sertleştirici ve baz komponentleri birbiriyle karıştırılmadan 
önce çökmeyi önlemek amacıyla ayrı ayrı karıştırılmalıdır. 
Sertleştirici kompenentin tamamı baz komponent içerisine 
boşaltılmalı ve homojen bir kıvam elde edilinceye kadar 
düşük devirde karıştırılmalıdır. Hiçbir şekilde ambalajlar 
bölünerek kullanılmamalıdır.

Uygulama

Ürün kolay uygulanabilir olduğu için mala, spatula, çekpas 
gibi aletler kullanılabilir. Karıştırıldıktan sonra, ürün 
doğrudan tenekeden alınabilir.

Nitomortar FC, minimum 24 saat kürlendikten sonra üzeri 
bütün epoksi ürünleri ile kaplanabilir. Kürünü tamamlayan 
Nitomortar FC yüzeyi üzerine kaplama yapılmadan önce 
yapışmaya yardımcı olması için aşındırılmalı ve toz kalma-
yacak şekilde temizlenmelidir.

Temizlik

Nitomortar FC bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal Fosroc Solvent 102*† ile temizlenmelidir. 
Sertleşmiş Nitomortar FC yalnızca mekanik olarak temiz-
lenebilir.

Paketleme
Nitomortar FC 4,0 lt (5,87 kg) set
Fosroc Solvent 102 5 ve 25 litre teneke 
Standart sarfiyat
Nitomortar FC 1,47 kg/m2/mm

Not : Nitomortar FC sarfiyatı tamamen yüzey koşullarına 
bağlıdır, bu yüzden saha denemeleri yapılarak gerçek sar-
fiyatın belirlenmesi önerilir.
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Nitomortar FC

Saklama

Raf ömrü
Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında 12 aydır.

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal ambalajı içinde kuru ortamda saklanma-
lıdır. Yüksek sıcaklıklarda saklanırsa raf ömrü 4 ila 6 ay 
kadar azalabilir.

Kısıtlamalar

 ■ Hiçbir şekilde ambalajlar bölünerek kullanılmamalı-
dır.

 ■ Nitomortar FC, uygulama sırasında akan suya maruz 
kalmamalıdır.

 ■ Nihai priz almadan önce şiddetli yağmura maruz kal-
ması yüzey bozulmalarına yol açabilir.

 ■ Sıcaklık veya yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için 
yerel Fosroc Ofisinize danışın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitomortar FC, ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile te-
mas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları 
uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitomortar FC yanıcı değildir.
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşturma kaynaklarından 
uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. Yangın durumun-
da CO2 veya köpük ile söndürülmeli su jeti kullanılmama-
lıdır..

Parlama noktası
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7006/20/B
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Nitomortar FC(B)

Epoksi esaslı düzeltme ve tamir harcı

Kullanım Alanları

Nitomortar FC(B) beton yüzeylerdeki kuş gözlerine ve yü-
zey kusurlarına uygulanmak için tasarlanmıştır. 3 mm’den 
daha kalın uygulamalar için uygun olup aşağıdaki durum-
lar için kullanılabilir: 

 ■ Kaplama öncesi yüzey bozukluklarının tamiri ve dol-
durulması

 ■ Geniş alanda 5 mm kalınlığa kadar düzeltme

 ■ Karbon plaka yapıştırıcısı olarak

Avantajları

 ■ Düşük maliyet – sonrasında kullanılacak kaplama 
miktarını azaltır

 ■ Düşük maliyet – tamir alanı için gereken miktarda 
malzeme ambalaj bölünerek kullanılabilir

 ■  Yüksek performans – mükemmel kimyasal daya-
nım, beton yüzeye güçlü aderans

 ■  Kullanıcı dostu – kolay uygulama

Tanımı
Nitomortar FC(B) iki komponentli tiksotropik, solventsiz, 
epoksi bazlı tamir harcıdır. Beton yüzeylere astarsız uygu-
lanır ve yüzeyi kaplamaya hazır hale gertirir. 

Nitomortar FC(B), kuş gözlerinin dolgusu, segregasyon 
boşlukları ve yüzeydeki diğer kusurların giderilmesi için 
tasarlanmıştır. 5 mm kalınlığa kadar geniş alanlarda uy-
gulanabilir.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Katı madde oranı %100
Yoğunluk 1,78 g/cm³
Basınç dayanımı 70 N/mm2, 7 gün
Kap ömrü: 25°C’de 90 dakika 

35°C’de 45 dakika
Priz süresi 25°C’de 10 saat 

35°C’de 4 saat
Üst kaplama zamanı >24 saat
Renk Gri
Kimyasal Dayanım Sıvı ve katı yağ, petrol, tuz ve 

şeker solüsyoları, ağartıcı, sey-
reltik mineral asitler, alkaliler ve 
çeşitli solventlere karşı daya-
nıklıdır. Ksilene karşı dayanıklı 
değildir.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalı-
dır. Hava ceplerini oluşmasını önlemek için tüm boşluklar 
açılmalıdır. Bu, en iyi şekilde kumlama veya mekanik aşın-
dırma ile gerçekleştirilir.

Karıştırma
Nitomortar FC(B)’nin homojen olduğundan emin olmak için 
ürünün iyice karıştırıldığından emin olunmalıdır.

Sertleştirici ve baz komponentleri birbiriyle karıştırılmadan 
önce çökmeyi önlemek amacıyla ayrı ayrı karıştırılmalıdır. 
Sertleştirici komponentin tamamı baz komponent içerisine 
boşaltılmalı ve homojen bir kıvam elde edilinceye kadar 
düşük devirde karıştırılmalıdır. Bölünerek kullanılacak ise 
karıştırma oranı hacimce 1:1 dir.

Uygulama
Ürün kolay uygulanabilir olduğu için mala, spatula, çekpas 
gibi aletler kullanılabilir. Karıştırıldıktan sonra, ürün 
doğrudan tenekeden alınabilir.

Nitomortar FC(B), minimum 24 saat kürlendikten sonra üze-
ri bütün epoksi ürünleri ile kaplanabilir. Kürünü tamamla-
yan Nitomortar FC(B) yüzeyi üzerine kaplama yapılmadan 
önce yapışmaya yardımcı olması için aşındırılmalı ve toz 
kalmayacak şekilde temizlenmelidir



318

Nitomortar FC(B)

Temizlik

Nitomortar FC(B)  bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal Fosroc Solvent 102*† ile temizlenme-
lidir. Sertleşmiş Nitomortar FC(B) yalnızca mekanik olarak 
temizlenebilir.

Paketleme
Nitomortar FC(B) 4,0 litre (7,1 kg) set
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke 

Sarfiyat
Nitomortar FC(B) 1,78 kg/m2/mm

Nitomortar FC sarfiyatı tamamen yüzey koşullarına bağlı-
dır, bu yüzden saha denemeleri yapılarak gerçek sarfiyatın 
belirlenmesi önerilir.

Saklama

Raf ömrü
Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında 12 ay

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal ambalajı içinde kuru ortamda saklanma-
lıdır. Yüksek sıcaklıklarda saklanırsa raf ömrü 4 ila 6 ay 
kadar azalabilir.

Kısıtlamalar
 ■ Nitomortar FC(B), uygulama sırasında akan suya 

maruz kalmamalıdır.

 ■ Nihai priz almadan önce şiddetli yağmura maruz kal-
ması yüzey bozulmalarına yol açabilir.

 ■ Sıcaklık veya yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için 
yerel Fosroc Ofisinize danışın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitomortar FC(B) ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharlarıı 
uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitomortar FC(B) yanıcı değildir.
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşturma kaynaklarından 
uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. Yangın durumunda 
CO2 veya köpük ile söndürülmeli su jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7007/20/B
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Renderoc FC

Tek komponentli polimer takviyeli çimento 
esaslı ince tamir harcı

Kullanım Alanları
Renderoc FC beton ve taş yüzeylerdeki ufak deformas-
yonlar için dizayn edilmiştir. 3 mm’den ince uygulamalar 
için uygun olup aşağıdaki tamirlerde kullanılabilir:

 ■ Kaplama öncesi gözeneklerin doldurulması

 ■ 3 mm kalınlığa kadar, geniş alanların genel tamiri

 ■ Diğer Renderoc tamir sistemleri ile uyumlu son dü-
zeltme katmanı olarak kullanılabilir 

Avantajları

 ■ Maliyet avantajı - astar gerektirmez

 ■ Zaman tasarrufu - kürleme gerektirmez 

 ■ Yüksek performans - mükemmel yüzey aderansı

Tanımı
Renderoc FC, kullanıma hazır torbalar halinde paketlen-
miş, sadece uygun miktarda su ilavesi ile kullanıma hazır, 
kıvamlı, hızlı priz alan tamir harcı elde edilir.

Renderoc FC, beton ile mükemmel bir ısıl uyum gösterir 
ve diğer Renderoc tamir harçlarıyla tam olarak uyumludur.

Renderoc FC tipik uygulaması

Şartname

Sığ (3mm derinliğe kadar)  yüzey deformasyonları için, tek 
komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı harç Rende-
roc FC kullanılmalıdır. Malzeme, astar ve kürleme sistemi-
ne ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmelidir

2404

FOSROC YAPI 
KİMYASALLARI 

SAN. VE TİC. 
A.Ş.

Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim 
OSB Dilovası/Kocaeli
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2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3

R2 Sınıfı / Class                                                                                                 
Yapısal Olmayan Tamir için Beton Tamir Mamülü / 

Non-Structural Repair Mortar 
( PCC )

DOP Numarası TR01504-3/11
Basınç Dayanımı ≥ 20 N/mm2

Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 0.80 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ Gen-
leşme ≥ 0.80 N/mm2

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Özellikler

Aşağıdaki sonuçlar, 0.25 su/toz oranında elde edilmiştir.

Isıl genleşme katsayısı
 7 - 12x10-6/°C
Kıvam koruma süresi
BS 4555 60 dk
Priz başlangıç süresi 
BS 4550 P3 4 saat
Taze yoğunluk 
BS 4555 1740 kg/m3

Not: Kıvam koruma süresi ve priz alma süresi, ortam ve yüzey 
sıcaklıklarına bağlı olarak değişecektir.

Dizayn kriterleri

Renderoc FC, düşey ve baş üstü yapılarda 3mm derinliğe 
kadar boşlukların doldurulması için dizayn edilmiş olup, 3 
mm kalınlığa kadar geniş alanların tamir edilmesinde de 
kullanılabilir. 
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Renderoc FC

Tamiratlarda, karışım suyuna önceden Nitobond SBR ka-
tılarak tozuma önleyici özellikler elde edilebilir.  Bu, diğer 
performans özelliklerini de arttıracak olup her uygulama-
da zorunlu değildir. Ancak, sonradan kaplanacak yerlerde, 
kaplamanın uygulanacağı tozsuz bir yüzeyin elde edilmesi 
için önemlidir.

Kullanım Talimatları

Hazırlık
Yüzey her türlü toz, yağ, boya, korozyon kalıntıları, yosun 
ve serbest parçacıklardan arındırılmalıdır. Eğer kırım ya-
pılmayacaksa, pürüzlendirilmeli ve temizlenmelidir.

Yağ ile kontamine olmuş yüzeyler, sıcak su, deterjan veya 
kimyasal maddeler ile temizlenebilir. Temizlik sonrası yü-
zey performansının kopma testi yapılarak kontrol edilme-
sinde fayda vardır.

Diğer Renderoc tamir harçları ile tamirat yapılmış yüzeyler, 
Renderoc FC uygulanmadan önce ek hazırlık gerektirmez. 

Temizlenen alanlar, yağsız basınçlı hava ile temizlenme-
lidir. Hazırlanan tüm alanlar, Renderoc FC uygulamadan 
hemen önce temiz su ile tamamen yıkanmalıdır. İşleme 
başlamadan önce birikmiş yüzey suyu uzaklaştırılmalıdır.

Karıştırma - düşük miktarlar
Renderoc FC’nin homojen bir karışım elde edilinceye ka-
dar karıştırılmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir karıştırma 
kabı kullanılarak düşük miktarlar (5 kg’ye kadar) karıştırıla-
bilir. Daha yüksek miktarlar elektrikli mikser ile karıştırılma-
lıdır. Onaylı bir elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde 
(400/500 rpm) uygun ebatlı bir karıştırma kabı içerisinde 
karıştırılmalıdır.

Düşük miktarlar için el ile karıştırmada, Renderoc FC ka-
rışım oranı hacme göre belirlenmelidir. 3 birim Renderoc 
FC tozu (serbest boşalttıktan sonra ölçü kabının üstüyle 
düzleştirin) bir birim (hacimsel) içme suyuna eklenmeli ve 
tam homojen oluncaya kadar iyice karıştırılmalıdır.

Karıştırma - büyük miktarlar
Büyük miktarlar çin, 4,75 – 5,25  litre soğuk, içme suyunu 
karışım kabına eklenmeli ve karışım devam ederken bir 
adet 20 kg Renderoc FC torbası topaklanmaya izin ver-
meyecek şekilde yavaş yavaş eklenmelidir. Homojen bir 
karışım elde eilinceyekadar 3-5 dakika karıştırılmalıdır.

Su miktarı, ortam sıcaklığına ve istenen karışım kıvamına 
göre hafif farklılık gösterebilir ancak 5,25 litreyi aşmama-
lıdır.

İlave tozumazlık ve performans özelliklerine ihtiyaç 
duyuluyorsa, istenilen kıvam elde edilinceye kadar, 0,9 
litre Nitobond SBR karışım suyuna eklenebilir.

Not: Her durumda, Renderoc FC tozu suya katılmalıdır.

Uygulama
Renderoc FC karışımı, hazırlanan yüzeye çelik mala yardı-
mıyla 3 mm kalınlığa kadar uygulanmalıdır. Kıvam koruma 
süresi içinde uygulanmalı ve nihai düzeltme işleminden 
önce kısmen priz almalıdır.

Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa, son düzeltme işleminden 
önce bir fırça yardımıyla az miktarda su Renderoc FC yü-
zeyine serpiştirilebilir.

Kapalı alanlar hariç yağmur ihtimali var ise uygulama ya-
pılmamalıdır.

Sonlandırma
Renderoc FC, mastar çekilerek ve çelik veya plastik mas-
tar kullanılarak sonlandırılmalıdır. Yüzeyde su kusmaları 
gözlemlememek için aşırı mastarlamadan kaçınılmalıdır.

İstenilen yüzey dokusu nemli sünger veya plastik 
mastar yardımı ile verilebilir ancak aşırı uygulamadan 
kaçınılmalıdır.

Kürleme
Genellikle kür uygulamasına ihtiyaç yoktur. Ancak ağır ko-
şullarda, yüksek sıcaklıklar ve kurutucu rüzgarlara maruz 
kalacak ise Concure kür ürünleri kullanılabilir. Detaylı bilgi 
için Fosroc’a danışınız.

Temizlik
Renderoc FC bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Kürlenen madde 
sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar
 ■ Renderoc FC, ortam sıcaklığının +5 °C ve altında ol-

duğu yerlerde kullanılmamalıdır.

 ■ Kapalı alanlar hariç yağmur ihtimalinde uygulama 
yapılmamalıdır.

 ■ Ürün uygulama sırasında veya kürlenme aşamasın-
da aktif su ile temas etmemelidir.

 ■ Sıcaklık veya yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için, 
yerel Fosroc Ofisinize danışınız.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Yüksek sıcaklıkta çalışma
35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat 
uygulaması olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzeme doğrudan güneş ışığından 
uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrollü) 
saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin tutulmalı ve gerektiğinde gölgelik 
kullanılmalıdır. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş 
altında çalışılmamalıdır.

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır.

Paketleme
Renderoc FC 20 kg kraft torba
Sarfiyat
Renderoc FC 1,74 kg/m2/mm ıslak

Not: Renderoc FC’nin gerçek sarfiyatı tamamen genel 
yüzey koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, gerçek kullanımı 
belirlemek için bir alanda denemelerin yapılması tavsiye 
edilir.

Saklama

Raf ömrü
Tüm ürünler, 25°C’de kuru bir yerde, açılmamış orijinal 
ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal torbaları veya ambalajı içinde kuru bir 
yerde saklayın. Yüksek sıcaklık ve yüksek nem koşulların-
da saklanması raf ömrünü 4-6 ay azaltacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Renderoc FC su ile karıştırıldığında veya nemlendiğinde 
cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozları 
içermektedir. Nitobond SBR hafif alkalindir.

Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya gözlerinize te-
mas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise, eldiven, göz koru-
ması ve solunum koruma donanımları kullanın.

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere temas du-
rumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi 
yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım 
alınız - kusmayınız.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Yangın
Renderoc FC ve Nitobond SBR yanıcı değildir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7010/20/B
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Rötre kontrollü, elyaf ve polimer takviyeli 
beton tamir harcı

Kullanım Alanları

Renderoc FCT, tamiratlar için el veya sprey ile uygulanmak 
üzere dizayn edilmiştir. Tipik uygulamalardan bazıları şu 
şekildedir:

 ■ Düşey ve baş üstü beton tamirleri

 ■ Genel beton ve taş yapı tamirleri

 ■ 10 mm’den derin boşluklar

 ■ Kuş gözenek tamirleri

 ■ Kalıp kullanılamayan büyük ölçekli tamirler

Avantajları
Renderoc FCT, rötresi hızını kontrol altına alan Boyutsal 
Stabilite Teknolojisi adı verilen yeni bir malzeme teknolo-
jisine sahiptir. Doğru kullanıldığında:

i. tamir boyutları sabit kalır ve böylece

ii. rötre sonucu oluşan çatlamaların önüne geçer.

Sonuç olarak:
 ■ Düşük Maliyet - tamirlerin tek seferde doğru yapıl-

masını sağlar.

 ■ Uyumluluk - uygulandığı betonun performansına hiç 
olmadığı kadar çok yaklaşır

 ■ Kolay kullanım -lokal koşullara uyacak şekilde kulla-
nım kolaylığı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir

 ■ Kanıtlanabilir performans - basit tek bir ölçüm ile 
faydaları kolaylıkla kanıtlanabilir.

Tanımı

Renderoc FCT, kullanıma hazır kuru toz karışım olarak su-
nulur ve yapısal beton ve taş yapı tamirlerine uygun kıvam 
elde etmek için sadece temiz su ekleyin.

Rederoc FCT, uygun aletler ile el veya püskürtülerek uy-
gulanabilir. Detaylar için uygulama metodolojisine bakınız.

Özellikler

Basınç dayanımı BS EN 196-1
1 Gün Min. 20 MPa
7 Gün Min. 35 N/mm²

 28 Gün Min. 48 N/mm²
Eğilme Dayanımı
BS EN 196-1, 28 Gün Min. 8 N/mm²

Betona Yapışma TS EN 1542 Min.1.8 N/mm²

Yukarıdaki sonuçlar, aksi belirtilmediği sürece 0.15 su/toz 
oranında elde edilmiştir.

2404

FOSROC YAPI 
KİMYASALLARI 

SAN. VE TİC. 
A.Ş.

Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim 
OSB Dilovası/Kocaeli

20

2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3
R2 Sınıfı / Class                                                                                                 

Yapısal Olmayan Tamir için Beton Tamir Mamülü / 
Non-Structural Repair Mortar 

( PCC )
DoP Numarası TR1504-3/012
Basınç Dayanımı ≥ 35 N/mm²
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 1.5 N/mm²

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 1.5 N/mm²

Elastisite Modülü ≥ 15.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m² h0.5
Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Dizayn Kriterleri

Boyutsal Stabilite Teknolojisi, tamir harcı sistemlerinin be-
ton ile genel uyumluluğu ve özellikle de büzüşmenin kontrol 
altına alınması konusunda önemli bir teknolojik atılımdır.

Aşağıdaki temel dizayn kriterlerine dikkat edilmesi bu tek-
nolojinin faydalarından tam olarak yararlanmanızı sağla-
yacaktır:

(i) Tek seferde uygulama için tavsiye edilen limitler:
 » Minimum Uygulama Kalınlığı  : 10 mm

 » Baş üstü uygulamalar maksimum : 50 mm

 » Düşey yüzeyler maksimum  : 75 mm

 » Küçük tamirler maksimum  : 100 mm

 » Yatay yüzeyler maksimum  : 100 mm

 » Tek seferde maksimum uzunluk  : 3 m

Not :Tamir alanının 2.5m2’ den geniş olması halinde, sprey 
ile uygulanan Renderoc SPXtra veya Renderoc LAXtra 
mikro-beton kullanılması tavsiye edilir.
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(ii) Yüzey/tamir bariyerinin veya yüksek aderans/uygula-
ma süresinin gerekli olduğu yerlerde veya yüzeyin sü-
rekli olarak ıslak veya nemli olduğu (örn: dalgakıran, 
rıhtım vb.) yerlerde Nitobond EP*† epoksi yapıştırıcısı 
kullanılmalıdır.

(iii) Su kullanımı = 25 kg torba için 3.5 - 4,0 litre                      
Hiçbir şekilde, yarım ambalaj veya ek su kullanılma-
malıdır. Aksi halde, malzeme performansları düşecek-
tir.

Kullanım Talimatları
Renderoc FCT’nin karıştırma ve uygulama işlemleri kesin-
likle Ürün Uygulama Metodolojisine sadık kalınarak uzman 
uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Tamir işleminin tam performans ile çalışabilmesi için aşağı-
daki işlem basamaklarına uygulması önemlidir.

 » Tamir yapılacak alan işaretlenmeli, ve minimum 10 
mm derinlik olacak şekilde kırılarak temizlenmelidir

 » Tamir taban kesidinin altında zarar görmüş, kontamine 
olmuş veya zayıf beton varsa tamir taban alanından 
minimum 10 mm derinliğe kadar kırılarak temizlenme-
lidir.

 » Tamir alanı içerisinde korozyona uğramış donatı var 
ise, korozyona uğramamış donatı bulununcaya kadar 
beton kırılarak temizlenmelidir. Bu işlem, planlanan ta-
mir kesidinden daha derine inmeyi gerektirebilir.

 » Tamir alanı içerisinde yağ ve gres kalıntıları var ise, 
sıcak su buharı, özel deterjan veya kimyasal maddeler 
ile temizlenmeli, betonun durumu kopma testi ile test 
edilmelidir.

 » Beton ve demir yüzeyler, çimento şerbeti, pas ve di-
ğer yabancı maddelerden temizlenmelidir. Demir do-
natının arka kesidine dikkat edilmelidir. Bu işlem için 
mekanik aşındırma yöntemlerinin kullanılması uygun 
olacaktır. Demir donatının parlak yüzey elde edilince-
ye kadar temizlenmesine dikkat edilmelidir. En doğru 
aderans kesidini elde etmek için, tamir alanının kenar-
ları hafifçe pahlanmalıdır.

 » Aşındırma işleminden sonra, korozyonu tamami ile 
bertaraf etmek için basınçlı temiz su ile temizlik ya-
pılmalıdır. 

Demir Donatı
 » Tamir harcının mukavemetlerini ve aderans özellikleri-

ni etkileyeceğinden, uygulama alanın içerisinde kalan 
demir donatı, tamir harcı yerleştirilirken hareket etme-
yecek şekilde sabitlenmelidir.

 » Tamir harcı uygulaması öncesi, demir donatı üzerine, 
boşluk oluşturmadan, korozyon engelleyici 1 kat Ni-
toprime Zincrich uygulanmalı ve kurumaya bırakılma-
lıdır. Eğer uygulamanın boşluksuz olduğundan emin 
olunamıyorsa, ikinci kat uygulanmalı ve kurumaya bı-
rakılmalıdır.

Astarlama (Sadece sprey uygulamalarında)
 » Sprey uygulaması öncesi, uygulama alanı temiz su ile 

yıkanmalı ve su birikintileri oluşumuna izin verilmemelidir.

 » Temizlenmiş yüzeylere malzeme ürün broşüründe be-
lirtildiği şekilde Nitobond EP uygulanmalı ve yapışkan 
kıvama gelinceye kadar beklenmelidir. (Yaklaşık 3 
saat). Nitobond EP’nin tam yüzey kurululuğuna ulaş-
masına izin verilmemelidir.

 » Diğer astar önerileri için Fosroc Teknik servisinden 
destek alınabilir.

Karıştırma
 » Hiçbir şekilde önerilen maksimum su oranından fazla 

su kullanılmamalıdır.

 » En iyi sonuçlar için elektrikli mikser kullanılmalıdır. 

 » Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra ka-
rıştırma kabına doldurulmalıdır. Karışım devam eder-
ken Renderoc FCT yavaş yavaş eklenmeli ve akıcı, 
homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılma-
lıdır.

Uygulama

 » Karışım, uygulama yüzeyine mala veya el yardımı ile 
(eldiven giyilmesi gerekmektedir), boşluk oluşturma-
yacak şekilde iyice bastırılarak yerleştirilmelidir.

 » Harcın, uygulama kesidi içerisinde bulunan demir do-
natıları tam olarak kapladığından emin olunmalıdır.

 » Yukarıda belirtilen tek seferde yapılabilecek maksi-
mum uygulama kalınlıklarının geçilmemesine dikkat 
edilmeldir

 » Eğer düşey ve baş üstü kesitlerde sarkma oluşursa, 
malzeme temizlenmeli ve uygulama kalınlığı düşürü-
lerek tekrar uygulanmalıdır.

Çok katmanlı uygulama
 » Genel olarak önerilmese de, bazı mecburi durumlar-

da, tamir uygulaması tamamlanmadan işin durdurul-
ması gerekli olabilir.

 » Bu tür durumlarda bir aderans katmanı oluşturulması 
gerekli olacaktır.

 » Aderans katmanı için, uygulama yüzeyi pürüzlendiril-
meli ve ıslak çuval ile sürekli nemli kalması sağlan-
malıdır.

 » Yeni Renderoc FCT uygulaması, alt katman ilk priz 
aşamasına gelmeden yapılmamalıdır.
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Sonlama
 » Renderoc FCT uygulaması, düz çelik veya plastik 

mala darbeleri ile yerleştirilmeli ve yüzeyi düzeltilmeli-
dir. Malalama işlemi fazla yapılırsa yüzeyde su kusma-
ları oluşabilir ve yüzey düzgünlüğü bozulabilir.

 » Islak sünger veya plastik mala ile istenilen yüzey do-
kusu verilebilir ancak yine su kusması oluşmamasına 
dikkat edilmelidir.

Kürleme
Tamir işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeleri ile kürleme önerilir. Kürleme ıslak çuval 
ve naylon ile yapılıyorsa, özellikle direkt güneş altındaki 
uygulamalarda, en az 7 gün devam edilmesi gerekir.

Temizlik
Renderoc FCT bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile Nitoprime Zincrich ve Nitobond 
EP bulaşan alet ve ekipmanlar Fosroc Solvent 102 ile te-
mizlenmelidir. Kürlenen malzeme mekanik araçlarla veya 
Fosroc Acid Etch ile çıkarılabilir*†. 

Paketleme
Renderoc FCT 25 kg kraft torba
Sarfiyat

Renderoc FCT

13,4 lt/torba

2,2 kg/m2/mm  0,15 Su/Toz 

Oranında

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma
35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar

 ■ Renderoc FCT, ortam sıcaklığının 5ºC ve altında ol-
duğu yerlerde kullanılmamalıdır.

 ■ Renderoc FCT torbaları yarım şekilde karıştırılma-
malı ve kullanılmamalıdır.

 ■ Renderoc FCT, uygulama sırasında veya kürünü ta-
mamladığında su ile temas etmemelidir.

Saklama ve Raf Ömrü
Renderoc FCT, kuru bir yerde, açılmamış orijinal amba-
lajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir; Yüksek nem ve/veya 
sıcaklık koşullarında saklanması halinde, raf ömrü azala-
caktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Renderoc FCT, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğin-
de cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozları 
içermektedir.

Kullanırken, tozları solumayın ve cilt veya gözlerinize te-
mas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise - gözlük, eldiven 
ve solunum donanımları kullanın (özellikle de kapalı yer-
lerde).

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Renderoc FCT yanıcı olmadığından yangın tehlikesine 
yol açmaz.

Detaylı bilgi için, Renderoc FCT Ürün Güvenlik Bilgi 
Formuna bakınız.

TR/7014/20/C
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Renderoc HB30
BS EN 1504-3 Sınıf R3 gerekliliklerine uygun 
yüksek performanslı fiber takviyeli hafif beton 
tamir harcı

Kullanım Alanları

Düşük geçirgenlik özelliklerinin gerekli olduğu ancak yük-
sek basınç dayanımının en önemli husus olmadığı beton-
ların tamiri için. Yüksek basınç dayanımı gerekiyorsa, Ren-
deroc HB45 kullanılmalıdır. 

Renderoc HB30, hafif yapısı ve yüksek dayanımları ile dü-
şey ve baş üstü beton tamir işleri için özel olarak geliştiril-
miştir.

Renderoc HB30, BS EN 1504-3, 3.1, 3.3, 7.1, 7.2 onarım 
yöntemleri için uygundur.:

Avantajları

 ■ 20 - 35 N/mm2arası basınç dayanımına sahip beton-
lar ile mükemmel uyum. 

 ■ Hafif yapısı ekstra yüksek dayanım ve daha az so-
ğuk derz oluşumunu sağlar

 ■ Kalıp ihtiyacını azaltır 

 ■ Polimer takviyesi, düşük seviyede su, karbondioksit 
ve klorür geçirgenliği sağlar. 

 ■ Olağanüstü rötre kompanzasyonu, uzun süreli bo-
yutsal stabilite sağlar 

 ■ Islak püskürtme yoluyla hızlı ve etkili bir şekilde uy-
gulanabilir 

 ■ Sahada karıştırmanın yol açabileceği farklılıkları ön-
lemek için kullanıma hazır tek komponent halindedir

 ■ Klorür katkıları içermez 

Tanımı

Renderoc HB30, kullanıma hazır halde paketlenmiş, sa-
dece su ilavesi ile uzun ömürlü, hafif yapıda tamir harcı 
oluşturur.

Portland çimentosu, agrega, hafif dolgular ve işlenebilirli-
ği arttırırken su ihtiyacını azaltan kimyasal katkılar içerir. 
Düşük su ihtiyacı, yüksek mukavemet kazanımını ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar.

Renderoc HB30, düşey ve baş üstü tamir işleri için özel 
olarak geliştirilmiştir. Düşey uygulamalarda 85mm kalınlı-
ğa kadar ve baş üstü uygulamalarda 75mm kalınlığa kadar 
tek seferde ve kalıpsız uygulanabilir. Daha kalın kesitler, 
kalıp kullanılarak veya katmanlar halinde oluşturulabilir. 
Derin boşluklar, boşluğun yapısına ve donatının yoğunlu-
ğuna bağlı olarak tek seferde doldurulabilir.

Renderoc HB30, ıslak püskürtme tekniğiyle hızlı ve verimli 
bir şekilde uygulanabilir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel Fos-
roc ofislerine danışınız. 

Minimum uygulama kalınlığı 10 mm’dir

Şartname 

Tamir harcı, BS EN 1504-3 Sınıf R3 şartlarına uygun, tek 
komponentli, polimer takviyeli, yüksek dayanımlı çimento 
esaslı Renderoc HB30 harcı olacaktır. 

Kürlenen harç, 28 Günde 30 MPa basınç dayanımı ve 7 
günde gerilme çatlakları 300’ün altında olacaktır. 

Standartlara Uygunluk 

Renderoc HB30, EN1504-3 Tamir Yöntemleri 3.1, 3.3, 7.1 
ve 7.2 uyarınca R3 Sınıfına uygundur.
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FOSROC LTD
Drayton Manor Busi-
ness Park, Coleshill 

Road, Tamworth, B78 
3XN, UK
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DOP:UK9-26

0370-CPR-0845
Fosroc® Renderoc HB30

EN 1504-3:
Yapısal ve yapısal olmayan tamir yöntemleri 3 ve 7

Basınç Dayanımı Sınıf R3>25 MPa
Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Çekme Testiyle Aderans 
Dayanımı ≥ 1,5 MPa

Termal uygunluk: su altında 
donma çözme döngüsü ≥ 1,5 MPa

Karbonlaşma mukavemeti Geçer
Yangına Karşı Tepki Sınıf: A2
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun
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Özellikleri

Test yöntemi Standart EN 1504 R3 Kriter-
leri Test sonucu

Basınç Dayanımı EN 12190:1999 ≥ 25 MPa 10 Mpa, 1 günde
30 Mpa, 28 günde

Kopma Mukavemeti EN 1542:1999 ≥ 1.5 MPa 1.8 MPa
Klorür iyon içeriği: EN 1015-17:2000 ≤ %0,05 % 0,02
Donma çözme döngüsü: EN 13687-1:2002 ≥ 1.5 MPa 1.7 MPa
Karbonatlaşma dayanımı dk EN 13295:2005 dk ≤ referans beton Uygun
Yangın Sınıfı EN 13501-1 - Sınıf A2-s1 d0 Yanıcı Değil
Eğilme dayanımı BS 6319 Pt. 3:1990 - 5.2 Mpa, 28 günde
Çekme dayanımı BS 6319 Pt.3:1985 - 2.5 Mpa, 28 günde

Priz alma süresi BS 4551 Pt.14:1980 - İlk priz alma: 3 saat 
Nihai priz alma: 5½ saat

Taze yoğunluk - Nominal olarak 1700 kg/m3

Rötre (25 x 25 x 285 prizma)
27 °C,%50 Bağıl Nemde - < 300 gerilme çatlağı, 7 günde  

Alkali reaktif içerik Method TI-B 52 - ≤ %1.0  hacimce

Kimyasal Dayanım - -

Renderoc HB30’un düşük geçir-
genliği, agresif ortamlarda kimya-
sal saldırıları büyük ölçüde yavaş-
latır. Kürlenen harç, asit gazları, 
suiçerisindeki klorür iyonları ve 

oksijen geçirimsizliğine  sahiptir.
Elle uygulama kriterleri
Minimum kalınlık:
Baş Üstü:
Düşey:

-
-
-

-
-
-

10 mm
75 mm’ye kadar
85 mm’ye kadar

Kullanım Talimatları

Hazırlık

Tamir yapılacak alan işaretlenmeli, ve minimum 10 mm 
derinlik olacak şekilde dik kenar oluşturularak kırılmalı ve  
temizlenmelidir.

Tamir yüzeyi, toz, serbest parçacıklar, kontaminasyon, 
sıva, boya, yağ, gres, korozyon artıkları ve yosundan arın-
dırılmalıdır. Kırım ihtiyacı yoksa, yüzey mekanik yöntemler 
ile pürüzlendirilmeli ve serbest parçacıklar temizlenmelidir.

Tamir alanı içerisinde yağ ve gres kalıntıları var ise sıcak 
su buharı, özel deterjan veya kimyasal maddeler ile temiz-
lenmeli, betonun durumu kopma testi ile test edilmelidir.

Tamir alanı içerisinde korozyona uğramış donatı var ise, 
korozyona uğramamış donatı bulununcaya kadar beton 
kırılarak temizlenmelidir. Donatının arka kesidine dikkat 
edilerek, parlak hale gelinceye kadar aşındırılarak temiz-
lenmelidir.

Klorinasyon etkisi ile korozyon oluşmuş donatı, mekanik 
aşındırmanın ardından, basınçlı temiz su ile temizlenerek, 
yüzeyindeki serbest parçacıklardan arındırılmalıdır. 

Demir Donatı Astarlanması

Tamir harcı uygulaması öncesi, demir donatı üzerine, 
boşluk oluşturmadan, korozyon engelleyici 1 kat Nitopri-
me Zincrich uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Eğer 
uygulamanın boşluksuz olduğundan emin olunamıyorsa, 
ikinci kat uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Astarlama

Sprey uygulaması öncesi, uygulama alanı temiz su ile yı-
kanmalı ve su birikintileri oluşumuna izin verilmemelidir.

Temizlenmiş yüzeylere malzeme ürün broşüründe belirtil-
diği şekilde Nitobond EP uygulanmalı ve yapışkan kıvama 
gelinceye kadar beklenmelidir. (Yaklaşık 3 saat). Nitobond 
EP’nin tam yüzey kuruluğuna ulaşmasına izin verilmeme-
lidir.

Özellik değerlerinin açıklaması: Yukarıda verilen tipik özellikler, kontrollü laboratuvar testleri sonucu elde edilmiştir. Saha 
uygulama sonuçları ile farklılık gösterebilir. Maksimum uygulama kalınlığı, ortam koşulları, su içeriği ve uygulama tekniği ile 
bağlantılıdır.

Aşağıdaki sonuçlar, aksi belirtilmediği sürece 0.18 su/çimento oranında ve 20°C sıcaklıkta elde edilmiştir.
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Diğer astar önerileri için Fosroc Teknik servisinden destek 
alınabilir.
Astar uygulamasında hemen sonra Renderoc HB30 uy-
gulamasına geçilmelidir. Astar kuruduğu takdirde, yeni bir 
astar katına ihtiyaç olacaktır.
Karıştırma
Renderoc HB30’un homojen bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılmasına dikkat edilmelidir. Elektrikli mikser 
kullanılması gereklidir. Tek torba karışım gerektiren haller-
de, elektrikli mikser yardımıyla düşük hızda uygun ölçülere 
sahip bir kap içinde karıştırma işlemi yapılabilir. 

Serbest düşülü mikserler kullanılmamalıdır. Yarım torba 
asla kullanılmamalıdır. 

Normal uygulamalarda, 3.8-4.2 litre temiz su miksere ko-
nulmalıdır.

Karılım devam ederken, bir torba Renderoc HB30 tama-
men boşaltılmalı ve en az 3 dakika ve en fazla 5 dakika 
homojen kıvam elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kıvam, maksimum 4.2 litreyi aşmaması şartıyla az miktar-
larda su katılmak suretiyle ayarlanabilir. 

Daima toz su içerisine eklenmelidir.
Karıştırma uyarısı 
Diğer tamir harçlarında olduğu gibi, Renderoc HB30, ye-
tersiz karıştırılmasına rağmen gerekli uygulama kıvamına 
gelmiş görünebilir. Bu durum performans düşüklüğünün 
yanı sıra daha büyük sorunlara yol açacaktır. Bu sebeple, 
karıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalı ve özellikle de 
kullanılan su miktarı ve karıştırma süresine dikkat edilme-
lidir. 

Uygulama
Donatı, uygulama sırasında hareket etmemeleri için sa-
bitlenmelidir. Renderoc HB30 karışımı el veya mala yar-
dımıyla astarlı yüzeye ve donatı etrafına yedirerek uygu-
lanmalıdır.

Harcın, uygulama kesidi içerisinde bulunan demir donatıla-
rı tam olarak kapladığından emin olunmalıdır.

Eğer  sarkma oluşursa, malzeme temizlenmeli ve uygula-
ma kalınlığı düşürülerek tekrar uygulanmalıdır.

Çok katmanlı uygulama

Renderoc HB30, birden fazla katman halinde uygulanabilir. 
Bu uygulama için, ara katman yüzeyleri pürüzlü bırakılmalı 
ve Nitobond AR ile kürlenmelidir. Kür prizini aldıktan sonra, 
astarlanarak yeni Renderoc HB30 katmanı uygulanabilir. 

Sprey uygulaması
Renderoc HB30, ıslak püskürtme tekniğiyle hızlı ve verimli 
bir şekilde uygulanabilir. Geniş tamir alanlarının yapılacağı 
durumlarda, bu yöntem mala uygulamasına göre daha hız-
lı ve ekonomik olmakta ve daha fazla kalınlıklar elde edile-
bilmektedir. Yapılan uygulama genel olarak daha homojen 
olmakta ve yüksek aderans özelliği sağlamaktadır.

Spreyle uygulama hakkında ayrıntılar için, yerel Fosroc ofi-
sinize danışınız.

Sonlama
Renderoc HB30, uygulaması mastar çekilerek düzeltil-
meli ve çelik mala ile sonlanmalıdır. İstenen yüzey doku-
sunu elde etmek için ahşap veya plastik mala veya nemli 
sünger kullanılabilir. Tamamlanan yüzeyde aşırı uygula-
ma yapılmamalıdır. Püskürtme uygulamasından sonra, 
harç çelik mala yardımıyla gerekli profili elde etmek için 
tıraşlanmalıdır ve sonra yukarıda belirtildiği gibi nemli 
sünger ile bitirilmelidir. 

Düşük sıcaklıklarda çalışma 
+5°C’ye kadar soğuk ortamlarda, priz alma süresini hızlan-
dırmak için sıcak su (+30°C’ye kadar) tavsiye edilir. Çimen-
to esaslı malzemeler için geçerli kış önlemleri uygulanma-
lıdır. Alt yüzey ve/veya hava sıcaklığı +5°C ve altında ise 
malzeme uygulanmamalıdır. +5°C sabit sıcaklık veya üzeri 
sıcaklıklarda uygulama yapılabilir.

Yüksek sıcaklıklarda çalışma 
+35°C üzeri ortam sıcaklıklarında, malzeme üstü kapalı bir 
yerde saklanmalı ve karışım için soğuk su kullanılmalıdır.

Kürleme
Renderoc HB30 çimento esaslı bir tamir harcıdır. Tüm 
çimento esaslı malzemelerde olduğu üzere, iyi beton uy-
gulamasına uygun bir şekilde uygulamadan sonra hemen 
kürlenmelidir. Nitobond AR tavsiye edilir. Nitobond AR ke-
sintisiz bir film oluşturacak şekilde harcın yüzeyine püskür-
tülmelidir. Nitobond ARuygulaması düşük basınçlı sprey 
ile yapılabilir. Etrafa saçılan veya damlayan veya fazlalık 
malzeme sertleşmesine izin vermeden temizlenmelidir. 

Geniş alanlarda, uygulama devam ederken (tek seferde 
0.5m2) biten kısımlar derhal kürlenmelidir. 

Hızlı kurumaya yol açan şartlarda, politen örtüler gibi kür-
leme destek malzemeleri kullanılabilir. Soğuk koşullarda, 
tamamlanan onarım buzlanma ve donmaya karşı korun-
malıdır. 

Koruyucu dekoratif kaplamalar ile kaplanması
Renderoc HB30 son derece dayanıklı olup, donatıya uzun 
ömürlü koruma sağlayacaktır. Yapı çevresi, onarım ka-
dar yüksek bir koruma standardına sahip olabilmesi için, 
karbonatlaşma ve karbondioksit etkilerini  azaltacak bir 
koruyucu/dekoratif kaplama ile kaplanabilir. Fosroc, koru-
yucu, Dekguard grubu karbonatlaşma önleyici kaplamaları 
bu iş için uygundur.  Bu ürünler, dekoratif ve homojen bir 
görünümün yanı sıra çevresel şartlardan etkilenebilecek 
yapı elemanlarının korunmasını sağlar.  Dekguard ürün-
leri, Nitobond AR kür uygulamasının sökülmesine gerek 
duyulmadan uygulanabilir. Diğer kür malzemeleri, Dekgu-
ard uygulanmadan önce sökülmelidir.  
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Temizlik

Renderoc HB30 ve Renderoc Primer bulaşan aletler ve 
ekipmanlar kullanıldıktan sonra derhal temiz su ile Nitop-
rime Zincrich ve Nitobond EP bulaşan alet ve ekipmanlar 
Fosroc Solvent 102 ile temizlenmelidir. Kürlenen malzeme 
sadece mekanik olarak temizlenebilr.

Paketleme
Renderoc HB30 22 kg kraft torba
Nitoprime Zincrich 1 litre
Renderoc Primer 4+1 kg veya 20+5 kg set
Nitobond AR 1 – 5 litre teneke
Fosroc Solvent 102 5 – 25 litre teneke
Sarfiyat
Renderoc HB30 ~1,50 kg/m2/mm (toz)
Nitoprime Zincrich 0,125 lt/m2

Renderoc Primer 0,500 lt/m2

Nitobond AR 0,125 – 0,170 lt/m2

Yukarıda belirtilen sarfiyatlar teoriktir. Ortam ve saha şart-
larına veya kullanılan kıvama göre değişiklik gösterebilir. 
Sprey uygulaması sarfiyatları düşürecektir. Zaiyat dikkate 
alınmalıdır.

Kısıtlamalar

 ■ Renderoc HB30, ortam sıcaklığının +5ºC ve altında 
olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

 ■ Renderoc HB30 torbaları yarım şekilde karıştırılma-
malı ve kullanılmamalıdır.

 ■ Hafif yapıda olması nedeni ile trafik yükü altında kul-
lanılmamalıdır.

 ■ Renderoc HB30, uygulama sırasında veya priz süre-
sinceaktif su ile temas etmemelidir. Bu yüzey bozul-
malarına yol açabilir.

Saklama ve Raf Ömrü

Renderoc HB30 ve Renderoc Primer, kuru bir yerde, açıl-
mamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir; 
Yüksek nem ve/veya sıcaklık koşullarında saklanması ha-
linde, raf ömrü azalacaktır.

Nitobond AR ve Renderoc Primer B komponenti donmaya 
karşı korunmalıdır. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Ayrıntılı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formlarını incele-
yiniz.

Yangın
Renderoc HB30 yanıcı değildir.

Nitoprime Zincrich Plus ve Fosroc Solvent 102 yanıcı-
dır. Tutuşma kaynaklarından uzakta tutulmalı ve sıgara 
içilmemelidir. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile sön-
dürülmeli su jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası
Nitoprime Zincrich : 41°C
Fosroc Solvent 102: 33°C

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

TR/7008/20/A
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Rötre kontrollü, elyaf ve polimer takviyeli, 
yüksek mukavemetli beton tamir harcı

Kullanım Alanları

Renderoc HS Xtra, yüksek basınç dayanımı gerektiren 
tamiratlar için el veya sprey ile uygulanmak üzere dizayn 
edilmiştir. Tipik uygulamalardan bazıları şu şekildedir:

 ■ Düşey ve baş üstü beton tamirleri

 ■ Genel beton ve taş yapı tamirleri

 ■ 10 mm’den derin boşluklar

 ■ Kuş gözenek tamirleri

 ■ Kalıp kullanılamayan büyük ölçekli tamirler

Avantajları
Renderoc HS Xtra, rötresi hızını kontrol altına alan Boyut-
sal Stabilite Teknolojisi adı verilen yeni bir malzeme tek-
nolojisine sahiptir. Doğru kullanıldığında:

i. tamir boyutları sabit kalır ve böylece

ii. rötre sonucu oluşan çatlamaların önüne geçer.

Sonuç olarak:
 ■ Düşük Maliyet - tamirlerin tek seferde doğru yapıl-

masını sağlar.

 ■ Yüksek dayanım - son derece düşük geçirgenlikle 
birlikte tamirin hizmet ömrünü uzatır.

 ■ Uyumluluk - uygulandığı betonun performansına hiç 
olmadığı kadar çok yaklaşır

 ■ Kolay kullanım -lokal koşullara uyacak şekilde kulla-
nım kolaylığı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir

 ■ Kanıtlanabilir performans - basit tek bir ölçüm ile 
faydaları kolaylıkla kanıtlanabilir.

Tanımı

Renderoc HS Xtra, kullanıma hazır kuru toz karışım olarak 
sunulur ve yapısal beton ve taş yapı tamirlerine uygun yük-
sek kıvam elde etmek için sadece temiz su ekleyin.

Rederoc HS Xtra, uygun aletler ile el veya püskürtülerek 
uygulanabilir. Detaylar için uygulama metodolojisine bakı-
nız.
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FOSROC  YAPI KİM-
YASALLARI SAN. VE 

TİC. A.Ş.
Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim OSB 
Dilovası/Kocaeli

20
2404-CPR-TH1013

TS EN 1504-3 
R4 Sınıfı / Class                                                                                                 

Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 
Structural RepairMortar 

( PCC )
DOP Numarası TR1504-3/001
Basınç Dayanımı ≥ 75 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş 
Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış Büzülme/ 
Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Özellikler

Basınç dayanımı (BS EN 196-1)
7 Gün 60 N/mm2

 28 Gün 80 N/mm2

Eğilme Dayanımı
BS EN 196-1, 28 Gün ≥13 N/mm²

Çekme Dayanımı
BS 6319 Kısım 7, 28 Gün ≥6 N/mm²

Rötre ASTM C 157-93
7 Gün ≤300 mikron

28 Gün ≤500 mikron
Geçirgenlik
DIN 1048 Kısım 5 ≤5 mm

Su Emme
BS 1881 Kısım 121 ≤%2

Klörür Geçirgenliği
ASTM C 1202 ≤500 columb

Taze Harç Yoğunluğu 
0,195 Su/Toz Oranı 2200 kg/m3

Yukarıdaki sonuçlar, aksi belirtilmediği sürece 0.18 su/toz 
oranında elde edilmiştir.
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Dizayn Kriterleri

Boyutsal Stabilite Teknolojisi, tamir harcı sistemlerinin be-
ton ile genel uyumluluğu ve özellikle de büzüşmenin kont-
rol altına alınması konusunda önemli bir teknolojik atılım-
dır.

Aşağıdaki temel dizayn kriterlerine dikkat edilmesi bu tek-
nolojinin faydalarından tam olarak yararlanmanızı sağla-
yacaktır:

(i) Tek seferde uygulama için tavsiye edilen limitler:
 » Minimum Uygulama Kalınlığı  : 10 mm
 » Baş üstü uygulamalar maksimum : 50 mm
 » Düşey yüzeyler maksimum  : 75 mm
 » Küçük tamirler maksimum  : 100 mm
 » Yatay yüzeyler maksimum  : 100 mm
 » Tek seferde maksimum uzunluk  : 3 m

Not : Tamir alanının 2.5m²’ den geniş olması halinde, sprey 
ile uygulanan Renderoc SP Xtra veya Renderoc LAXtra-
mikro-beton kullanılması tavsiye edilir.

(ii) Yüzey/tamir bariyerinin veya yüksek aderans/uygula-
ma süresinin gerekli olduğu yerlerde veya yüzeyin sü-
rekli olarak ıslak veya nemli olduğu (örn: dalgakıran, 
rıhtım vb.) yerlerde Nitobond EP epoksi yapıştırıcısı 
kullanılmalıdır.

(iii) Su kullanımı = 25kg torba için 3.5-4,0 litre                             
Hiçbir şekilde, yarım ambalaj veya ek su kullanılma-
malıdır. Aksi haldemalzeme performansları düşecek-
tir.

Kullanım Talimatları

Renderoc HS Xtra’nın karıştırma ve uygulama işlemleri 
kesinlikle Ürün Uygulama Metodolojisine sadık kalınarak 
uzman uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Tamir işleminin tam performans ile çalışabilmesi için aşağı-
daki işlem basamaklarına uygulması önemlidir.

 » Tamir yapılacak alan işaretlenmeli, ve minimum 10 
mm derinlik olacak şekilde kırılarak temizlenmelidir.

 » Tamir taban kesidinin altında zarar görmüş, kontamine 
olmuş veya zayıf beton varsa tamir taban alanından mi-
nimum 10 mm derinliğe kadar kırılarak temizlenmelidir.

 » Tamir alanı içerisinde korozyona uğramış donatı var 
ise, korozyona uğramamış donatı bulununcaya kadar 
beton kırılarak temizlenmelidir. Bu işlem, planlanan ta-
mir kesidinden daha derine inmeyi gerektirebilir.

 » Tamir alanı içerisinde yağ ve gres kalıntıları var ise, sıcak 
su buharı, özel deterjan veya kimyasal maddeler ile temiz-
lenmeli, betonun durumu kopma testi ile test edilmelidir.

 » Beton ve demir yüzeyler, çimento şerbeti, pas ve di-
ğer yabancı maddelerden temizlenmelidir. Demir do-
natının arka kesidine dikkat edilmelidir. Bu işlem için 
mekanik aşındırma yöntemlerinin kullanılması uygun 
olacaktır. Demir donatının parlak yüzey elde edilince-
ye kadar temizlenmesine dikkat edilmelidir. En doğru 
aderans kesidini elde etmek için, tamir alanının kenar-

ları hafifçe pahlanmalıdır.
 » Aşındırma işleminden sonra, korozyonu tamami ile ber-

taraf etmek için basınçlı temiz su ile temizlik yapılmalıdır. 

Demir Donatı
 » Tamir harcının mukavemetlerini ve aderans özellikleri-

ni etkileyeceğinden, uygulama alanın içerisinde kalan 
demir donatı, tamir harcı yerleştirilirken hareket etme-
yecek şekilde sabitlenmelidir.

 » Tamir harcı uygulaması öncesi, demir donatı üzerine, 
boşluk oluşturmadan, korozyon engelleyici 1 kat Ni-
toprime Zincrich uygulanmalı ve kurumaya bırakılma-
lıdır. Eğer uygulamanın boşluksuz olduğundan emin 
olunamıyorsa, ikinci kat uygulanmalı ve kurumaya bı-
rakılmalıdır.

Astarlama (Sadece sprey uygulamalarında)
 » Sprey uygulaması öncesi, uygulama alanı temiz su ile 

yıkanmalı ve su birikintileri oluşumuna izin verilmemelidir.

 » Temizlenmiş yüzeylere malzeme ürün broşüründe 
belirtildiği şekilde Nitobond EP uygulanmalı ve yapış-
kan kıvama gelinceye kadar beklenmelidir (yaklaşık 3 
saat). Nitobond EP’nin tam yüzey kurululuğuna ulaş-
masına izin verilmemelidir.

 » Diğer astar önerileri için Fosroc Teknik servisinden 
destek alınabilir.

Karıştırma
 » Hiçbir şekilde önerilen maksimum su oranından fazla 

su kullanılmamalıdır.
 » En iyi sonuçlar için elektrikli mikser kullanılmalıdır. 
 » Gerekli miktarda su tam olarak ölçüldükten sonra ka-

rıştırma kabına doldurulmalıdır. Karışım devam eder-
ken Renderoc HS Xtra yavaş yavaş eklenmeli ve akıcı, 
homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır

Uygulama
 » Karışım, uygulama yüzeyine mala veya el yardımı ile 

(eldiven giyilmesi gerekmektedir), boşluk oluşturma-
yacak şekilde iyice bastırılarak yerleştirilmelidir.

 » Harcın, uygulama kesidi içerisinde bulunan demir do-
natıları tam olarak kapladığından emin olunmalıdır.

 » Yukarıda belirtilen tek seferde yapılabilecek maksimum 
uygulama kalınlıklarının geçilmemesine dikkat edilmeldir

 » Eğer düşey ve baş üstü kesitlerde sarkma oluşursa, 
malzeme temizlenmeli ve uygulama kalınlığı düşürü-
lerek tekrar uygulanmalıdır.

Çok katmanlı uygulama
 » Genel olarak önerilmese de, bazı mecburi durumlar-

da, tamir uygulaması tamamlanmadan işin durdurul-
ması gerekli olabilir.

 » Bu tür durumlarda bir aderans katmanı oluşturulması 
gerekli olacaktır.
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Renderoc HS Xtra

 » Aderans katmanı için, uygulama yüzeyi pürüzlendirilmeli 
ve ıslak çuval ile sürekli nemli kalması sağlanmalıdır.

 » Yeni Renderoc HS Xtra uygulaması, alt katman ilk priz 
aşamasına gelmeden yapılmamalıdır.

Sonlama
 » Renderoc HS Xtra uygulaması, düz çelik veya plastik 

mala darbeleri ile yerleştirilmeli ve yüzeyi düzeltilmeli-
dir. Malalama işlemi fazla yapılırsa yüzzeyde su kus-
maları oluşabilir ve yüzey düzgünlüğü bozulabilir.

 » Islak sünger veya plastik mala ile istenilen yüzey do-
kusu verilebilir ancak yine su kusması oluşmamasına 
dikkat edilmelidir.

Kürleme
Tamir işlemi bittikten sonra yüzey kürlenmelidir. Concure 
kür malzemeli ile kürleme önerilir. Kürleme ıslak çuval ve 
naylon ile yapılıyorsa, özellikle direkt güneş altındaki uygu-
lamalarda, en az 7 gün devam edilmesi gerekir.

Temizlik
Renderoc HS Xtra bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal temiz su ile Nitoprime Zincrich ve Ni-
tobond EP bulaşan alet ve ekipmanlar Fosroc Solvent 102 
ile temizlenmelidir. Kürlenen malzeme mekanik araçlarla 
veya Fosroc Acid Etch ile çıkarılabilir*†. 

Paketleme
Renderoc HSXtra 25 kg kraft torba
Sarfiyat

Renderoc HSXtra
13,4 lt/torba

2,2 kg/m²/mm  0,150 S/T Oranında

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Kısıtlamalar
 ■ Renderoc HS Xtra, ortam sıcaklığının 5ºC ve altında 

olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
 ■ Renderoc HS Xtra torbaları yarım şekilde karıştırıl-

mamalı ve kullanılmamalıdır.
 ■ Renderoc HS Xtra, uygulama sırasında veya kürünü 

tamamladığında su ile temas etmemelidir.

Saklama ve Raf Ömrü

Renderoc HS Xtra, kuru bir yerde, açılmamış orijinal amba-
lajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir; Yüksek nem ve/veya 
sıcaklık koşullarında saklanması halinde, raf ömrü azala-
caktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Renderoc HS Xtra, su ile karıştırıldığında veya nemlen-
diğinde cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento 
tozları içermektedir.

Kullanırken, tozları solumayın ve cilt veya gözlerinize 
temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise - gözlük, eldi-
ven ve solunum donanımları kullanın (özellikle de kapalı 
yerlerde).

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edi-
lir. Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıka-
yın ve ardından sabun ve su ile temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su 
ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda 
derhal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Renderoc HS Xtra yanıcı olmadığından yangın tehlike-
sine yol açmaz.

Detaylı bilgi için, Renderoc HS Xtra Ürün Güvenlik Bilgi 
Formuna bakınız.

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7011/20/B
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Renderoc Plug 4

Çok hızlı priz alan, şok tıkaç malzemesi

Kullanım Alanları

Aktif su sızıntılarının durdurulması ve yüzey sularının çok 
hızlı kurutulması amaçlı her türlü çimento esaslı ve mineral 
yüzeyde kullanılabilir.

Avantajları

 ■ Kullanıma hazırdır

 ■ Toz halze, kolay uygulanır

 ■ Çok hızlı priz alır

Tanımı

Renderoc Plug 4, toz halinde uygulanan, aktif su sızıntı-
larının engellenmesi amaçlı, çok hızlı priz alan şok tıkaç 
üründür.

Renderoc Plug 4, 3-5 saniye içinde priz alma süresine sa-
hiptir.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri
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TS EN 1504-3 
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Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural
Repair Mortar

( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/014

Basınç Dayanımı ≥ 20 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 

Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş Bağ ≥ 0.8 N/mm2

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1

Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
İyi bir mekanik bağ yapısı oluşturmak için uygulama 
yapılacak alanlar 15 mm derinlikte aşındırılmalıdır. Sivri 
yüzeylerin oluşmasına izin verilmemelidir. Traşlanan yüzey 
beton şerbeti, toz ve serbet parçacıklardan fırçalanarak 
arındırılmalıdır. Gres, küf ve çamur kalıntıları buhar veya 
basınçlı su ile temizlenmelidir. Yağ kalıntılarının temizlen-
mesi için özel kimyasal temizleme maddeleri kullanılabilir.

Uygulama yapılacak alanlar nemli olmalıdır.

Uygulama

Renderoc Plug 4 toz halde uygulanır. Uygulama yapılacak 
alana, el ile, toz halde bastırılarak uygulanmalı ve priz alın-
caya kadar bastırılarak beklenmelidir.

Renderoc Plug 4 su ile karıştırılarak da uygulanabilir, an-
cak priz süresi çok kısa olduğundan, küçük miktarlar karış-
tırılmalı ve çok hızlı olarak uygulanmalıdır.

Uygulama yaparken mutlaka koruyucu ekipman ve eldiven 
kullanılmalıdır.

Paketleme
Renderoc Plug 4 4 kg kova

Sarfiyat
Renderoc Plug 4 2,00 kg/lt

Temizlik

Renderoc Plug 4  bulaşan aletler ve ekipmanlar derhal te-
miz su ile temizlenmelidir. 

Kısıtlamalar
Renderoc Plug 4 havanın nemi ile reaksiyona girebilece-
ğinden, ambalajlar mutlaka kapalı halde tutulmalıdır.

Saklama

Raf ömrü
Renderoc Plug 4, kuru bir yerde, açılmamış orijinal amba-
lajı içinde 6 ay raf ömrüne sahiptir.
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Renderoc Plug 4

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Renderoc Plug 4, cilt için zararlı olabilecek tozlar 
içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya 
gözlerinize temas ettirmeyin.

Uygun koruyucu elbise, eldiven, göz koruması ve solunum-
koruma donanımları kullanın. Cilt korumasını arttırmak için 
koruyucu krem tavsiye edilir. Cilde temas durumunda böl-
geyi bol temiz su ile yıkayın ve ardından sabun ve su ile 
temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Renderoc Plug 4 yanıcı değildir.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/7013/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Hızlı priz alan, çimento esaslı tıkaç harcı

Kullanım Alanları

Beton segmentleri, beton ve tünel kaplamaları, kanalizas-
yon sistemleri, yer altı kontrol delikleri, borular, temel ve 
maden ocaklarında geçici yama ve tıkaç uygulamaları için

Avantajları

 ■ Acil durumlar için su durdurma

 ■ Tek komponentli - sadece temiz su gerektirir

 ■ Mükemmel aderans özellikleri

 ■ Düşük ısı kazanımı termal çatlakları önler

 ■ Kullanıma hazır torbalar sahada karışıklıkları önler

 ■ Klorid içerikli katkılar içermez

Tanımı

Renderoc Plug, kullanıma hazır torbalar halinde üretilmiş, 
sadece temiz su ilavesi ile, zor şartlarda uygulaması kolay, 
kıvamlı, hızlı priz alan yama ve tıkaç harcı oluşturur. Ürün, 
çimento karışımları, agrega, özel dolgular ve priz süresini 
hızlandırırken termal çatlamayı engelleyen kimyasal katkı-
lardan oluşur.

Renderoc Plug, yaklaşık 30 saniyelik ilk priz alma süresine 
sahiptir.

Dizayn kriterleri

Renderoc Plug, yatay, düşey veya baş üstü yüzeylerde çok 
çeşitli kalınlıklarda uygulanabilir. Genellikle, tek bir seferde 
uygulanabilen ürün miktarı, mala veya elin hacmiyle sınır-
lıdır. Kalın kesitler, katman katman oluşturulabilir. Alt yüze-
ye ilişkin herhangi bir sorunuz için, yerel Fosroc ofisinize 
danışınız.

Özellikleri
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TS EN 1504-3 
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Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / Structural 
Repair Mortar

( PCC )
DOP Numarası TR1504-3/007
Basınç Dayanımı ≥ 23N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle 
Oluşmuş Bağ ≥ 0.8 N/mm2

Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1
Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e uygun

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
İyi bir mekanik bağ yapısı oluşturmak için uygulama 
yapılacak alanlar 15 mm derinlikte aşındırılmalıdır. Sivri 
yüzeylerin oluşmasına izin verilmemelidir. Traşlanan yüzey 
beton şerbeti, toz ve serbet parçacıklardan fırçalanarak 
arındırılmalıdır. Gres, küf ve çamur kalıntıları buhar veya 
basınçlı su ile temizlenmelidir. Yağ kalıntılarının temizlen-
mesi için özel kimyasal temizleme maddeleri kullanılabilir.

Uygulama yapılacak çatlaklar yaklaşık 20mm2’lik alanlar 
oluşturacak şekilde işaretlenmeli ve biniler oluşturulmama-
lıdır. Tüm toz ve serbest parçalar uzaklaştırılmalıdır.

Karıştırma
Renderoc Plug, karışım oranları: 

1 birim temiz su:  3 birim Renderoc Plug (hacimce). 

Bir mala veya eldivenli el yardımıyla uygun bir karıştırma 
kabı içinde katı kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalı 
ve hızlı priz özelliğinden dolayı her seferinde priz süresi 
içerisinde kullanılacak kadar malzeme hazırlanmalıdır.
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Uygulama

Karıştırılan malzeme, uygulama yüzeyine, el veya mala ile 
bastırılarak uygulanmalı ve priz başlangıcına kadar yerin-
de sabit tutulmalıdır.

Renderoc Plug en az 15 mm kalınlığında uygulanmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda çalışma
+1°C'ye kadar soğuk ortamlarda, priz alma süresini hızlan-
dırmak için sıcak su (+20°C'ye kadar) tavsiye edilir. Çimen-
to esaslı malzemeler için geçerli kış önlemleri uygulanma-
lıdır. Alt yüzey ve/veya hava sıcaklığı +1°C ve altında ise 
malzeme uygulanmamalıdır. +1°C sabit sıcaklık veya üzeri 
sıcaklıklarda uygulama yapılabilir.

Yüksek sıcaklıklarda çalışma

+35°C üzeri ortam sıcaklıklarında, malzeme üstü kapalı bir 
yerde saklanmalı ve karışım için soğuk su (en az 20°C) 
kullanılmalıdır.

Teknik Destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır. 

Temizlik
Renderoc Plug  bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş 
malzeme yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar
Renderoc Plug +1°C ve altındaki sıcaklıklarda kullanılma-
malıdır. Yüzey ve ortam şartları ile ilgili tavsiye almak için 
lokal Fosroc ofisinize danışınız.

Paketleme
Renderoc Plug 5 kg kova

Sarfiyat
Renderoc Plug 2,00 kg/m2/mm (Toz)

Saklama

Raf ömrü
Renderoc Plug, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 6 ay raf ömrüne sahiptir Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Renderoc Plug, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğin-
de cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozla-
rı içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya 
gözlerinize temas ettirmeyin.

Uygun koruyucu elbise, eldiven, göz koruması ve solunum 
koruma donanımları kullanın. Cilt korumasını arttırmak için 
koruyucu krem tavsiye edilir. Cilde temas durumunda böl-
geyi bol temiz su ile yıkayın ve ardından sabun ve su ile 
temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Renderoc Plug yanıcı değildir.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/7009/20/B
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Cemtop 200

Çimento bazlı, polimer takviyeli, kendiliğinden 
yayılan zemin tesviye şapı

Kullanım Alanları

Fayans, seramik, granit seramik, doğal taş, parke, PVC 
ve halı uygulama yüzeylerinin düzgünlüğünü sağlamak 
amaçlı tesviye şapı

Avantajları

 ■   Kendiliğinden yayılır (self leveling)

 ■   Hızlı priz alır

 ■   İnce uygulanabilir, çatlama yapmaz

 ■   Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılabilir

 ■   Kolay uygulanır

Tanımı
Cemtop 200, kullanıma hazır ambalajlarda paketlenmiş, 2 
- 10 mm kalınlıkta uygulanabilen, tek komponentli, çimento 
esaslı, polimer katkılı, aderans özellikleri yüksek, kendili-
ğinden yayılan tesviye şapıdır.

Özellikler

Renk Gri
Islak Harç Yoğunluğu 2,01 kg/lt
Hafif Trafik Yükü 24 saat
Yayılma ASTM Cone

0 dakika 275 mm
10 dakika 265 mm

Eğilme Dayanımı
1 gün min 2,0 N/mm²
7 gün min 3,0 N/mm²

28 gün min 5,0 N/mm²
Basınç Dayanımı

1 gün min 6,0 N/mm²
7 gün min 15,0 N/mm²

28 gün min 25,0 N/mm²
Aşınma Dayanımı

Taber 7 gün
(H22, 1000, 1000 gr) max 25 gr

Taber 28 gün
(H22, 1000, 1000 gr) Max 19 gr

Yukarıdaki sonuçlar 0,20 su/toz oranında kontrollü labora-
tuvar ortamında yapılmıştır. Ortam şartları ve kullanıla su 
oranına göre farklılık gösterebilir.

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır.  Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve 
derzler Renderoc çimento esaslı tamir harçları ile tamir 
edilmelidir. Kaplama öncesi, tamir harcının 3-4 gün priz 
alması beklenmelidir.

Astarlama

Tüm yüzeyler nemlendirilmeli ve Nitobond Latex ile astar-
lanmalıdır.

Karıştırma

25 kgCemtop 200 için, 4,75-5,25 lttemiz su uygun bir karış-
tırma kabına konmalı ve karışım devam ederken, topaklan-
maya izin vermeyecek şekilde, Cemtop 200 yavaş yavaş 
eklenmeli ve homojen hale gelinceye kadar, 2-3 dakika, 
düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır. 

Karıştırılan malzeme kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama

Hazırlanmış yüzeye, karışmış malzeme, taraklı veya ayarlı 
mala yardımı ile 2-10 mm kalınlıkta yayılmalı ve kirpi rulo 
ile havası alınmalıdır. Cemtop 200, yüzeyini tesviye ede-
cektir. 

Temizlik

Cemtop 200 bulaşan temizlenmelidir. Kürlenen malzeme 
mekanik araçlarla çıkarılabilir.

Kısıtlamalar
 ■ Uygulama +5°C - +35°C arasında yapılmalıdır.

 ■ Uygulama sırasında ve priz süresi içerisinde aktif su, 
direkt güneş ışığı ve rüzgardan korunmalıdır.

 ■ Tek seferde 10 mm’den kalın uygulama yapılmama-
lıdır.

 ■ 24 saat sonra hafif trafik yüküne dayanıklı hale gele-
cektir ancak üzerine kaplama yapmadan önce en az 
3 gün beklenmelidir.
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Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C’den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Paketleme
Cemtop 200 25 kg kraft torba
Sarfiyat
Cemtop 200 1,7 kg/m²/mm toz

Saklama ve Raf Ömrü

Cemtop 200, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambala-
jı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir; Yüksek nem ve/veya 
sıcaklık koşullarında saklanması halinde, raf ömrü azala-
caktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Cemtop 200, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğinde 
cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozları 
içermektedir.

Kullanırken, tozları solumayın ve cilt veya gözlerinize te-
mas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise - gözlük, eldiven 
ve solunum donanımları kullanın (özellikle de kapalı yer-
lerde).

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Cemtop 200 yanıcı olmadığından yangın tehlikesine yol 
açmaz.

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ek Bilgiler
Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

 ■ Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyo-
nuna    özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portfö-
yüne sahiptir. Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik 
Yaklaşımı’ aşağıdaki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/4032/21/A

Cemtop 200
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Cemtop 250T
(Eski adı Nitoflor Leveltop)

Kendinden yayılan, 2 mm – 6 mm kalınlığında 
uygulanan çimento esaslı zemin malzemesi 

Kullanım Alanları

Cemtop 250T, aşağıdaki gibi pürüzsüz, düz bir yüzey ge-
rektiren çok çeşitli zemin kaplamaları için kendiliğinden ya-
yılan, çimento esaslı bir altyüzey sağlar:

 ■  Fayans

 ■  Halı döşeme

 ■  Vinil Kaplama

 ■  Linolyum

 ■  Kauçuk ve diğer zemin levhaları

Avantajları

 ■ Şapsız düz yüzey sağlamak için doğrudan yerinde 
veya prekast zeminlerde kullanılabilir

 ■ Hazırlanan yüzeylere mükemmel yapışma

 ■ Hızlı kolay uygulama ve hızlı kürlenme

 ■ Tek komponentli ürün – sahada sadece su ile karış-
tırılır

 ■ Çok yönlü - 2 mm ila 6 mm kalınlıklarda uygulanabilir

Standartlara uygunluk
Cemtop 250T, Kategori A zemin şapları için İngiltere Bina 
Araştırma Kuruluşu gereksinimlerinin (CP 72/78 ve IP 
11/84) üzerinde özelliklere sahiptir.

Tanımı
Cemtop 250T, özel olarak seçilmiş çimentolar, granülo-
metrik agregalar, polimerler ve özel katkı maddelerinin bir 
karışımıdır. Sivri ince kenarlara uygulanabilen pürüzsüz, 
serbest akışlı ve kendiliğinden yayılan bir malzeme oluş-
turmak için yalnızca su ilavesi gerektiren kuru, gri bir toz 
olarak sağlanır. Bu, düz olmayan, yerinde veya prekast 
beton zeminlerin tesviye edilmesi için ideal bir kaplama 
malzemesi sağlar.

Cemtop 250T, 35°C'ye kadar olan sıcaklıklarda uygulana-
bilmesi için özenle formüle edilmiştir.

Şartname

Sözleşme belgelerinde gösterildiği yerlerde, kendiliğinden 
yayılan, çimento esaslı zemin bileşiği Fosroc tarafından 
sağlanan Cemtop 250T olacaktır. 35°C ortam sıcaklığında 
uygulandığında 10 ila 18 saat içinde yaya trafiğini sürdüre-
bilecektir. BRE Şap Testine göre test edildiğinde ayrıca 28 
günde 3 mm'den daha az indentasyon gösterecektir.

Özellikler

Aşağıdaki test sonuçları laboratuvar numuneleri üzerinde 
belirlenmiştir ve saha koşullarında elde edilenlerden fark-
lılık gösterebilir.

Basınç Dayanımı, 28 günde Gri
(BS EN 196-1) 35°C’de kürleme
Akış (BS 890 Koni)

İlk 290 mm
10 dakikada 300 mm

Yaya trafiği
20°C 16 – 24 saat
35°C 10 – 18 saat

Kullanım Talimatları

Hazırlık 

Yeni beton en az 21 günlük olmalıdır. Yüzey temiz ve sağ-
lam olmalı, gevşek malzeme, sıva, yağ, boya ve gres gibi 
kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki zayıf malzeme-
ler mekanik aşındırma yöntemleri ile aşındırılmalı, toz en-
düstriyel vakum ekipmanları ile alınarak yüzey yıkanmalı-
dır. Hafif yağ ve gres lekesi tescilli kimyasal yağ çözücü ile 
çıkarılabilir, ardından temiz su ile yıkanabilir.

Astarlama 

Yüzey yukarıda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Yüzey temiz 
su ile 4 saat önceden ıslatılmalıdır. 4 saat sonra, yüzey 
kuru durumda olması için herhangi bir su birikintisi varsa 
giderilmelidir.

Alt yüzeyi astarlamanın amacı, onu "kaplamak" ve böyle-
likle Cemtop 250T'nin yüzeyinde kabarcıklara veya küçük 
deliklere neden olacak şekilde alt yüzeyden hava çıkışını 
önlemektir. Ek olarak, iki yüzey arasında yapışmaya yar-
dımcı olur. Yüzey Nitoprime 33 kullanılarak astarlanmalı-
dır. Bunun mevcut olmadığı yerlerde Nitobond PVA kabul 
edilebilir bir alternatiftir.

İki kat astar gereklidir. İlk kat için 1 birim Nitoprime 33 içe-
risine 5 birim temiz su ekleyiniz. Nitobond PVA kullanıyor-
sanız, 3 birim temiz suya 1 birim Nitobond PVA ekleyiniz. 
Seyreltilmiş astar,fırça ile zemine uygulanmalıdır.

Astar uygulaması yetersiz olacağı için püskürtme veya rulo 
uygulaması önerilmez.

İlk kat astar dokunma kuruluğuna ulaşınca ikinci kat uy-
gulanmalıdır. 1 birim Nitoprime 33 (veya Nitobond PVA)’ü 
3 birim temiz suya ekleyiniz ve benzer şekilde yüzeye uy-
gulayınız. Yüksek derecede gözenekli yüzeyler için, 1: 3 
oranında seyreltilmiş astarın üçüncü katı gerekli olabilir.

Astar göllenmemelidir çünkü bu yapışma sorununa neden 
olabilir.
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Elle uygulama

Karıştırma 

Cemtop 250T, etkili bir mekanik karıştırıcıda veya amaca 
yönelik bir karıştırma ucu bulunan ağır hizmet tipi bir mik-
serle karıştırılmalıdır.

25 kg'lık Cemtop 250T'nin her 25 kg'lık torbasında, ser-
bestçe akan, kendi kendine yayılabilen bir kıvam elde et-
mek için 6,0 - 6,5 litre soğuk temiz su ilave edilmesi gerekir 
(su ilavesi saha durumuna göre değişkenlik gösterebilir).

En iyi sonuçlar aşağıdaki karıştırma prosedürü kullanılarak 
elde edilir:

a) Karıştırma suyunun 2/3'ünü karıştırma kabına dökü-
nüz.

b) Homojen bir kıvam elde edilene kadar 25 kg Cemtop 
250T'yi sürekli karıştırarak yavaşça ekleyiniz. En az 
beş dakika karıştırınız.

c) Pürüzsüz, kendiliğinden yayılabilen, akışkan bir karı-
şım elde etmek için kalan 1/3 su karışımını yavaşça 
ekleyiniz.

Malzemenin akış süresi içinde makul şekilde uygulanabile-
cek miktardan daha fazla Cemtop 250T'yi karıştırmayınız, 
35°C’de 10 dakika içinde uygulanmalıdır. Bununla birlik-
te, uygulama yapılacak alandauygulamanın devamlılığını 
sağlamak için sonraki karışımların hazır olduğundan emin 
olunuz.

Uygulama

İyi bir saha organizasyonu şarttır - gerekli kalınlık tek bir 
uygulamada elde edilmelidir. En iyi sonuçlar, dökme ve 
tesviye işlemi, belirlenen alan tamamen düzleştirilene ka-
dar sürekli bir işlem olduğunda elde edilir.

Karıştırılan malzemeyi astarlanmış yüzeye dökünüz, bir 
mala veya çekçekle yayıdıktan sonra kendi kendine yayıl-
masına izin veriniz.

Daha sonra, hava çıkışını ve son yüzeyi elde etmek için 
malzeme Fosroc Spiked Roller kirpi rulo ile bütün yüzeyi 
tarayınız. Malzeme yerleştirildikten hemen sonra rulo uy-
gulaması yapılmalıdır. Kürlenmiş yüzeyi su göllenmesin-
den koruyunuz. 

Eğer lekeler veya sıçramalar meydana gelirse, bunlar ilk 
prizden sonra bir malanın kenarı ile kazınabilir.

Önemli noktalar

Toprağa oturan döşemelerin altında nem bariyeri bulunma-
lıdır.

Kürleme

Kürleme genellikle gerekli değildir. Ancak yüksek ortam 
sıcaklıkları, kurutma rüzgarları gibi sert kürleme koşulla-
rında yeni sertleşmiş yüzeyler iki gün polietilen levha ile 
kürlenmelidir.

Zemin yapıştırıcıları

Tescilli zemin yapıştırıcıları, Cemtop 250T uygulamasın-
dan 48 saat sonra uygulanmalıdır.

Kısıtlamalar

 ■ Yüzey sıcaklığı 5°C'nin altında ise uygulamaya baş-
lanmamalıdır.

 ■ Cemtop 250T, nem geçirmez uygun bir membranla 
işlem görmedikçe, yükselen rutubete maruz kaldığı 
bilinen zeminlerde kullanılmamalıdır.

 ■ Malzeme sertleşene kadar (16 ila 24 saat) zemin ala-
nı üzerinde hava akışı olmamalıdır.

 ■ Ürünün standart fiziksel performansını sürdürmek 
için minimum 3 mm uygulama kalınlığı tavsiye edilir.

 ■ Yüksek esnek malzemenin gerekli olduğu uygula-
malarda, tavsiye için yerel Fosroc ofisiyle iletişime 
geçiniz.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma

35°C'nin üzerindeki sıcaklıklar için, aşağıdaki yönergelerin 
iyi çalışma uygulaması olarak benimsenmesi önerilir:

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığına 
maruz kalmadan serin (tercihen sıcaklık kontrollü) bir 
ortamda saklayınız.

 ■ Ekipmanı serin tutunuz, gerekirse gölge koruması 
ayarlayınız. Malzemenin kendisiyle doğrudan temas 
edecek olan ekipmanın yüzeylerinin soğuk tutulması 
özellikle önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve direkt güneş ışığı al-
tında uygulama yapılmamalıdır.

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, tesis ve işçiliği hazır bulundurunuz.

 ■ Karıştırma suyu  20°C'nin altında olmalıdır. 

Cemtop 250T
(Eski adı Nitoflor Leveltop)
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Teknik Destek

Fosroc, kapsamlı bir yüksek performans, yüksek kaliteli 
onarım, bakım ve inşaat ürünleri yelpazesi sunar. Fosroc 
ayrıca, şartname hazırlayanlara, son kullanıcılara ve yük-
lenicilere bir teknik destek paketi ve dünyanın her yerinde-
ki lokasyonlarda yerinde teknik yardım sunmaktadır.

Paketleme
Cemtop 250T 25 kg torba
Nitobond PVA 25 & 200 litre teneke
Nitoprime 33 25 litre 
Fosroc Acid Etch 25 litre kova
Sarfiyat

Cemtop 250T 7,5 m2/ 25 kg torba,
2 mm kalınlıkta

Nitobond PVA Kat başına 10 m2/ ltr

Nitoprime 33 Kat başına 10 m2/ ltr 
2 kat başına 5 m2/ ltr 

Saklama

Cemtop 250T'nin raf ömrü 6 aydır ve Nitobond PVA'nın 
30°C'de orijinal açılmamış ambalajlarında kuru bir depoda 
saklanması durumunda raf ömrü 12 aydır.

Orijinal açılmamış paketlerinde serin ve kuru koşullarda 
saklayınız. Yüksek sıcaklık ve / veya yüksek nem koşulla-
rında saklanırsa raf ömrü kısalabilir.

Önlemler

Sağlık ve güvenlik

Cemtop 250T toksik değildir ancak hafif alkalindir. Kullanım 
sırasında eldiven giyilmelidir. Cilde sıçraması durumunda 
temiz su ile yıkanmalıdır. Kaza sonucu göze sıçramalar da 
su ile yıkanmalıdır ancak uzun süreli tahriş oluşması duru-
munda tıbbi yardım alınmalıdır.

Yangın

Cemtop 250T yanıcı değildir. 

Temizlik ve berteraf

Tüm alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Cemtop 250T
(Eski adı Nitoflor Leveltop)

TR/1019/20/B
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Nitoflor Conductive

5x104 ila 1x106 ohm arasında dayanıklı, epoksi 
reçine esaslı, statik iletken zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor Conductive, statik elektriği kontrol etmek için 5x104 
ile 1x106 ohm arasında dirençli, statik iletken zeminin ge-
rekli olduğu alanlarda kullanım için uygundur. Kullanım 
alanlarına örnekler;

 ■  Elektronik üretim ve montaj alanları

 ■  Hastane ameliyathaneleri

 ■  Tehlikeli toz ve kimyasal bulunan ortamlar 

 ■  Temiz odalar vb.

Avantajları

 ■  Statik kontrol -etkili bir geçişle satik elektriği toprağa 
iletir

 ■  Eksiz- vinil karoların aksine temizliği kolay, pürüzsüz 
ve hijyenik eksiz yüzey oluşturur

 ■  Uzun ömürlüdür - uzun vadeli performans, forklift 
trafiğini kabul eden, vinil karolardan daha dayanıklı 
yüzey sağlar  

 ■  Geniş renk yelpazesi ile birçok ortamda kullanılabilir 

 ■  Birçok kimyasala dayanıklıdır

Tanımı
Nitoflor Conductive, kontrollü iletken özelliklere sahip 2 
mm kalınlığında epoksi reçine zemin kaplamasıdır.

Sistem epoksi astar, iletken epoksi astar ve 2 mm kalınlı-
ğında epoksi üst kat içerir. Çok çeşitli renklerde mevcuttur 
ve oldukça dayanıklı, kimyasal olarak dirençli eksiz bir ze-
min sağlar.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Şartname

Belirlenen zemin alanları, 2 mm kalınlığında akış uygula-
malı epoksi reçine zemin kaplaması olan Nitoflor Condu-
ctive ile kaplanacaktır. Üst kaplama, sırasıyla DIN 51953 
ve ASTM F150-78'e göre test edildiğinde 5x104 ve 1x106 
ohm arasında bir yüzey ve kitle direnci sağlayacaktır.

Tipik Özellikler

Aşağıdaki değerler laboratuvar ortamında belirlenmiştir ve 
saha koşullarında elde edilenlerden farklılık gösterebilir.

Elektriksel özellikler
Yüzey direnci
ASTM F150-78 5x10⁴- 1x10⁶ ohm
Kitle direnci
DIN 51953 5x10⁴- 1x10⁶ ohm
ASTM F150-78 5x10⁴- 1x10⁶ ohm
Şarj azalışı
Fed. Spec. 101C Metod 
4046

0.1 saniyeden kısa sürede 
5000v'den sıfıra

Vücut voltaj azalışı

Stephen Halperin & 
Associate Ltd.

İletken topuk kayışları veya 
ayaklar kullanılarak 0,4 sani-
yede 5000v'den sıfıra

Fiziksel özellikler
Basınç dayanımı 
 BS6319 60 N/mm²
Eğilme dayanımı
 BS6319 40 N/mm²
Çekme dayanımı
 BS6319 18 N/mm²
Aşınma dayanımı
Fed. Spec. 141A
(CS17 dönme, 1000g, 
1000 döngü)

97 mg kilo kaybı
0,03 mm su derinliği

Darbe dayanımı 
BS8204 Pt.1 0,2 mm girinti
Kür süresi 20°C 35°C
Yaya trafiği 24 saat 18 saat
Araç trafiği 48 saat 36 saat
Yangına tepki
ASTM E84/UL723 Sınıf B

Kimyasal Dayanım

Nitoflor Conductive, çok çeşitli endüstriyel kimyasala karşı 
mükemmel direnç sağlar.

Dizayn kriterleri

Nitoflor Conductive, 2mm nominal kalınlıkta uygulama için 
tasarlanmıştır. 5x104 ile 1x106 ohm arasında dirençli statik 
iletken bir zeminin gerekli olduğu yerlere döşenmelidir.

Nitoflor Conductive, statik elektriği kaynaktan toprağa ilet-
mek için tasarlanmıştır.

1504-2
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Nitoflor Conductive

Alt tabakalar kuru olmalı ve yükselen rutubetten veya muh-
temel rutubetten zarar görmemelidir. Gerekirse, bunu ön-
lemek için uygun nem geçirmez membranlar kurulmalıdır. 
Alt tabakalar, kurulum sırasında %75'ten fazla bağıl neme 
sahip olmamalıdır.

Kullanım talimatları

Nitoflor Conductive, Uygulama Prosedüründe belirtilen şe-
kilde uzman uygulayıcılar tarafından kurulmalıdır. Nitoflor 
Conductive'in doğru şekilde uygulanması için Uygulama 
Prosedürünü lütfen yerel Fosroc temsilcinizden isteyiniz.

Kısıtlamalar

Yüzey sıcaklığı 10°C'nin altında ise uygulamaya başlan-
mamalıdır.

Nitoflor Conductive, BS 8203: 87, ek A'ya göre veya bir Va-
isala termohigrometre tip 131'e göre ölçüldüğünde yükse-
len neme maruz kaldığı veya bağıl nemin %75'in üzerinde 
olduğu bilinen zeminlerde kullanılmamalıdır.

Malzemenin "hava tüneli" etkisine maruz kalmasını önle-
mek için yeterli kaplama yapıldığından emin olun.

Nitoflor Conductive, asfalt, modifiye kum / çimento şapları, 
PVC karo veya vinile uygulanmamalıdır.

Paketleme
Nitoflor Conductive 15 litre
Nitoflor Conductive U/C 4,5 litre
Nitoprime 31 14 kg set
Fosroc Solvent 102 5 lt teneke
Sarfiyat
Nitoflor Conductive 7-7,5 m² / 15 litre
Nitoflor Conductive U/C 15-20 m² / 4,5 litre
Nitoprime 31 4-5 m² / litre

Saklama

Yukarıdaki tüm ürünler, açılmamış orijinal ambalajında 
kuru bir depoda saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir. 

Orijinal açılmamış ambalajlarında serin ve kuru koşullarda 
saklayın. Yüksek sıcaklık ve / veya yüksek nem koşulların-
da depolanması durumunda raf ömrü kısalacaktır. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoflor Conductive, Nitoprime 31 ve Fosroc Solvent 102 
cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. 
Solvent buharlarıuzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoflor Conductive Hardener komponenti ve Fosroc Sol-
vent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tutuşma kay-
naklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. 
Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Nitoflor Conductive Hardener    :39°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna-
başvurunuz.

TR/1022/21/A
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Nitoflor Coving UT

Poliüretan bazlı pah ve düzeltme harcı

Kullanım Alanları
Nitoflor Coving UT, Nitoflor HB200 UT, poliüretan bazlı son 
kat ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış, üç kompo-
nentli, mala kıvamı yüzey düzeltme ve pah harcıdır.

Tipik uygulama alanları, hijyenin ön planda olduğu, sürekli 
bir temizlik rejimine sahip,  yiyecek ve içecek, süt, ilaç ve 
imalat alanlarını içerir.

Görünüm

Hafif renkli düzgün mat bitiş

Avantajları

 ■  Kolay temizleme

 ■ Kokusuz

 ■ Eksiz

 ■ Zemin sisteminin bütünlüğünü sağlar

Kalınlık

3-9 mm

Kokukuz

Nitoflor Coving UT su bazlı ve kokusuzdur.

Kimyasal Dayanım

Nitoflor Coving UT kürünü tamamladıktan sonra, mutlaka 
uygun renkli Nitoflor HB200 UT ile kaplanmalıdır. Nitoflor 
HB200 UT ile kaplanmış Nitoflor Coving UT, gıda, süt ve 
süt ürünleri, ilaç endüstrilerinde ve imalat atölyelerinde 
yaygın olarak kullanılan sitrik asit (meyve), sirke (%50 ase-
tik asit), laktik asit (gıda ve süt ürünleri), alkoller (metanol 
ve etanol) gibi çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 
Ayrıca Nitoflor HB200 UT ile kaplanmış Nitoflor Coving 
UT,  inorganik asitlere, yakıtlara, hidrolik yağlara, mineral 
yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır. Etkili temizlik ve 
bakım yöntemleri uygulanmalıdır. Detaylı bilgi için Fosroc'a 
danışın.

Temas süresine, sıcaklığa, kimyasalın türüne ve uygula-
nan temizliğe bağlı olarak lekelenme veya renk değişikliği 
meydana gelebilir. Bu, ürünün performansını veya kulla-
nım ömrünü etkilemez. HB200 UT’nin ürün broşürünü ay-
rıca inceleyiniz.

Alt yüzey

Beton, polimer takviyeli şaplar, granolitik beton üzerine uy-
gulanabilir.

Tipik Özellikler, 28 gün 20°C’de

Basınç Dayanımı
ASTM C579 52 MPa

Çekme Dayanımı
ASTM C307 5 MPa

Eğilme Dayanımı
BS6319-3 6 MPa

Kopma Dayanımı > Beton
Çalışma Sıcaklığı 

9 mm -45ºC’den +120ºC’ye
İdeal Uygulama Sıcaklığı +15ºC - +30ºC

30°C’de Kür Tablosu
Uygulama Süresi
Nitoflor Coving UT 15 dakika

Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karışımdan son-
ra malzemenin hemen zemine dökülmesini takip eden uy-
gulama süresidir.

Bitmiş Kaplama
Hafif yaya yüküne dayanım 8 saat
Hafif trafik yüküne dayanım 24 saat
Ağır trafik yüküne dayanım 48 saat
Tam kimyasal dayanım 7 gün

Not: Kür süreleri ortalama değerlerdir ve yol göstermesi 
amacıyla verilmiştir. Saha şartlarına bağlı olarak değişken-
lik gösterebilir.

Uygulama Şartları

En iyi sonuçlar, ortam, malzeme ve zemin sıcaklığı 15°C 
-30°C arasındayken alınabilir. İdeal ürün sıcaklığını ya-
kalayabilmek için ürün komponentleri, ortamda bulunan 
ısıtıcı veya soğutucu uygun bir ekipman yardımıyla veya 
ısı kontrollü kapalı ortamlarda depolanarak  şartlandırıl-
malıdır.Malzeme bu ideal sıcaklığın dışında da kullanıma 
uygundur (minimum 10°C ve maksimum 34°C) fakat bu 
yüzeyde olumsuz etkiler yaratabilir. Ürünün ısısını, kulla-
nım ve priz sürelerini kontrol edebilmek için, tüm setlerin 
20ºC -25ºC arasında, kuru, serin, korumalı ve ısı kontrollü 
bir alanda depolanmasında fayda vardır. 

Yoğuşma veya çiçeklenme gibi riskleri azaltmak için astar-
lama öncesinden ve uygulamanın tamamlanmasını takip 
eden 48 saat sonraya kadar, zemin ve uygulama yüzeyi-
nin, çiğ oluşma sıcaklığının min. 3°C üzerinde olması sağ-
lanmalıdır.
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Nitoflor Coving UT

Yüzey Hazırlığı 

Yetersiz yüzey hazırlığı kaplamada aderans zayıflıkları-
na ve kopmalara sebep olur. Yerinde uygulanan akışkan 
kaplama sistemlerinde, yüzey bozukluklarının kaplama yü-
zeyine yansıma riski vardır. Bu tip uygulamalarda, elmas 
taşlama ve shot blast yöntemleri ile yüzey aşındırılması 
tavsiye edilir. Freze ve asit aşındırma yöntemleri tavsiye 
edilmez.

Yeni Beton Zeminler 

Beton sınıfı BS 8500-2:2002’a göre minimum C30 olmalı 
ve su itici bir katkı içermemelidir. Schmid Çekici ile ölçülen 
zemin mukavemeti minimum 25 olmalı veya kopma muka-
vemeti minimum 1.5 MPa olmalıdır.

Çimento şerbeti, yüzey koruyucuları veya kür malzemeleri 
var ise bir shot blast veya elmas taşlama ekipmanı ile iri 
agregalar yüzeyde görünecek şekilde traşlanarak yüzey-
den tamamen kaldırılmalıdır. Hazırlıklar bittikten sonra bü-
tün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile tamamen 
temizlenmelidir.

Zemin üzerine oturan döşemelerde CP102 (Code Of Pra-
ctice For The Protection Of Buildings Against Water From 
The Ground) kriterlerine uygun bir yalıtım membranı ile su 
izalasyonu yapılmalıdır.

Eski Beton Zeminler 

Beton yüzeyindeki, çimento şerbeti, tüm kalıntılar, kir, za-
yıf parçacıklar,  shot blast veya elmas taşlama yöntem-
leri kullanılarak iri agregalar yüzeyde görünecek şekilde 
yüzeyden tamamen kaldırılmalıdır. Yüzey hazırlığından 
sonra bütün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile 
tamamen temizlenmelidir. Zeminde ağır yağlar veya gres 
var ise mekanik bir şekilde veya buhar temizliğiyle veya 
biyolojik temizleme yardımıyla kaldırılmalı, yüksek basınçlı 
su jeti ile aşındırılmalı ve temizlenmeli, akabinde penetras-
yonu yüksek bir astar uygulanmalıdır. Uzun süredir gres 
ve yağ birikintisine maruz kalan yüzeyleri bu yöntemlerle 
temizlemek zor olabilir, bu durumda etkilenmiş tabakayı 
komple kaldırmak gerekebilir.

Mevcut yapılarda, eğer bir su yalıtım membranı yok ise 
uygulama öncesi, yüzeyden bir su izolasyon membranı 
yapılması ihtimali değerlendirilmelidir.  Hidrostatik basınç 
bazı durumlarda kaplamanın zeminden ayrılmasına sebep 
olabilir. Bu durum genelde zemin su seviyesinin altında 
uygulama yapılan, su yalıtım membranının yapılmadığı 
durumlarda risk teşkil eder ve uygulama yapılmadan önce 
mevcut suyu belli yöntemlerle yapıdan uzaklaştırmak ge-
rekir (direk drenaj gibi).

Temizliği ve sürekliliği temin etmek için iyi bir ortam incele-
mesi yapmak gerekir. Zayıf yüzeyler veya şüpheli bölgele-
rin tadilatı yapılmalıdır.

Kullanım Talimatları 

Astarlama

Nitoflor Coving UT astar katı için Part A (reçine) ve Part B 
(sertleştirici) karışımı kullanılmalıdır. Sertleştirici bileşenin 
tamamı Reçine içerisine boşaltılmalı ve homojen bir karı-
şım elde edene kadar en az 1 dakika karıştırılmalıdır. Karı-
şım, fırça veya rulo ile, yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak 
yaklaşık 0,200 kg/m² sarfiyat ile yüzeye uygulanmalıdır. Ni-
toflor Coving UT, astar henüz yaş iken uygulanmalı, astar 
katmanın priz almasına izin verilmelidir. 

Nitoflor Coving UT Kaplama Katı

Nitoflor Coving UT üç komponentli bir üründür. Sertleştirici 
bileşenin tamamı, renkli reçine bileşeninin içerisine boşal-
tılmalı ve homojen birkarışım elde edilinceye kadar en az 
1 dakika karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım yüksek per-
formanslı, kazanlı bir miksere aktarılarak toz komponenti 
karışım devam ederken yavaşça eklenmeli ve topaksız ve 
homojen bir kıvam elde edinceye kadar en az üç dakika 
karıştırılmalıdır. En iyi sıkıştırma pah malası ile sağlanabi-
lir. Yüzey çelik mala ve pah malası ile düzeltilmelidir.

Paketleme
Nitoflor Coving UT 12 kg set

Part A (Reçine) 1 kg
Part B (Sertleştirici) 1 kg

Dolgu 10 kg
Sarfiyat
Nitoflor Coving UT 1,8 – 2,0 kg/m2/mm
75 mm standart pah için 14 kg ile 4 metre yer yapılır

Not: Verilen değerler teoriktir. Zaiyat ve yüzey pürüzlülüğü-
ne göre değerler değişiklik gösterebilir.

Renk

Nitoflor Coving UT standart tek renklidir. Uygun renk Nitof-
lor HB200 UT ile sağlanabilir. 

Temizlik

Düzenli bir bakım ve temizlik, ürünün ömrünü, kaymazlık 
değerlerini ve rengini korumak için çok önemlidir. Nitoflor 
HB200 UT ile kaplanmış Nitoflor Coving UT standart en-
düstriyel temizlik malzemeleri ve kimyasalları kullanılarak 
kolayca temizlenebilir. Temizlik kimyasalları ve koruma için 
tedarikçinize danışın.
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Sağlık ve Güvenlik

Nitoflor Coving UT cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Uygun havalandırmalı ortamlarda kullanıl-
malı ve solunmamalıdır.

Koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli 
havalandırma sağlanmalı, Kapalı alanlarda uygun mas-
ke kullanılmalıdır. Cilt temasını engellemek için koruyucu 
kremler kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, bol 
su ile yıkanmalı ardından sabunlu su ile temizlenmelidir. 
Solvent kullanılmamalıdır.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitoflor Coving UT yanıcı değildir. 

Saklama ve Raf Ömrü

Nitoflor Coving UT nin raf ömrü +10ºC - +30ºC arası ka-
palı kaplarında ve kuru bir ortamda stoklandığı taktirde 12 
aydır. (Agrega komponenti için 6 aydır) Bu sıcaklık değer-
lerinin dışında veya sürekli ısı değişimlerine maruz kalan 
ortamlarda stoklanan ürünlerin raf ömrü azalabilir. Dondan 
koruyunuz.

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem uygulama sırasında veya kürlenme süre-
sinde %75’ın üzerinde ise veya uygulama yüzeyi çiğ oluş-
ma sıcaklığından 5ºC aşağıda ise imalatı yapmayın. Hava 
sıcaklığı, uygulama yüzeyi sıcaklığı uygulama esnasında 
veya kürlenme sırasında +5ºC nin altında olacaksa uygu-
lamayı yapmayın. 

Uygulanacak beton minimum 28 günlük ve basınç dayanı-
mı 25 Mpa üzerinde olmalıdır.

Fosroc Nitoflor Coving UT standart tek renkli olarak üre-
tilmektedir ve Nitoflor HB200 UT ile uygun renkte kaplan-
malıdır. Kaplanmayan Nitoflor Coving UT’nin rengi zaman 
içerisinde sararabilir. Renk değişimi oranı, UV ve ısı deği-
şimlerine bağlıdır ve tahmin edilemez. 

Teknik tavsiye

Bu veya başka bir Fosroc ürünü hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisine başvurun.

Not

Bu belgede yer alan bilgiler ve verilen tüm diğer teknik 
tavsiyeler, mevcut bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, mevcut üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları, 
özellikle patent hakları da dahil olmak üzere, bizim tarafı-
mızdan herhangi bir sorumluluk veya başka bir yasal so-
rumluluk gerektirmez.

Özellikle, açık veya dolaylı olarak hiçbir garanti veya ya-
sal olarak ürün özelliklerinin garantisi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla 
gelişmeye göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Müş-
teri, gelen malların dikkatle incelenmesi ve test edilmesi 
yükümlülüğünden muaf değildir. Burada açıklanan ürünün 
performansı, yalnızca müşterinin sorumluluğunda olan 
kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gereken testlerle 
doğrulanmalıdır. Başka şirketler tarafından kullanılan ticari 
adlara atıfta bulunmak ne bir tavsiye ne de benzer ürünle-
rin kullanılamayacağı anlamına gelmez.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler doğru, net ve bilgi ve 
tecrübemizinsonucu olsada, kullanım koşulları ve uygula-
ma ekibikontrolümüz dışında olduğundan, temsilcilerimiz 
veya distribütörlerimiz tarafından yapılan herhangi bir öne-
ri garanti yerine geçmez veya ima edilemez

Nitoflor Coving UT

TR/1030/21/A
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Nitoflor DPM

Solventsiz, sıvı uygulanan nem membranı

Kullanım Alanları

Nitoflor DPM, yüksek oranda kalıcı nem içeren çimento 
bazlızeminler üzerinde astar ve/veya kaplama olarak kul-
lanılmak üzere tasarlanmıştır.  Nitoflor DPM, su yalıtım 
membranının bulunmadığı veya efektif olarak çalışmadığı 
alanlarda kullanılabilir. (Bakınız: Kısıtlamalar)

Avantajları

 ■ Zeminin kuruma süreçlerini beklemeden, vinil, halı 
ve reçine bazlı ürünlerin uygulamasına izin verir

 ■ Fosroc reçine bazlı ürünlerinin altında nem toleranslı 
astar olarak kullanılır.

Tanımı
Nitoflor DPM iki komponentli, solventsiz, yüzeyden uygula-
nan nem toleranslı ve kalıcı nem engelleyici membrandır. 
Nitoflor DPM kürlendikten sonra, nemli beton yüzeylere 
mükemmel aderans sağlar ve yüzey membranı oluşturur. 
Sistem, %98’e kadar Higrometre değerleri veren yüzeyler-
de tüm zemin etüdleri yapıldıktan sonra adapte edilebilir. 
BS 8203 uyarınca nem testleri yapılmalıdır.

Nitoflor DPM, yüzey kapatıcılığın ve sarfiyatların kontrol 
edilebilmesi için kırmızı ve sarı renklerde üretilmektedir.

Kalınlık
 ■ Nem membranı olarak kullanıldığında 500 mikron 

(250 mikron 2 kat)

 ■ Su yalıtım membranının bulunduğu durumlarda 250 
mikron

Tipik Özellikler

Kap Ömrü 52 dakika
Özgül Ağırlık 1090, 25°C’de
Viskozite 1376 cps, 24,6°C’de
Yapışma Dayanımı 

Betona 3.51 MPa, 7 günde
Nemli Betona 4.28 MPa, 7 günde

Çekme Dayanımı
BS6319-7 20.80 MPa, 7 günde

Eğilme Dayanımı
EN 196-1 68.10 MPa, 7 günde

Basınç Dayanımı
EN 196-1 84.8  MPa,  7 günde

Katlar arasındaki 
minimum süre 12 saat

Katlar arasındaki 
maksimum süre 48 saat

Hafif yaya trafiği 12 saat

Uygulama Şartları
En iyi sonuçlara, yüzey ve ortam ısısı +12°C - +30°C  ara-
sındayken ulaşılır. Bu aralığın dışında kalan ortamlarda, 
ideal şartlara ulaşmak için dışarıdan  ısıtma ve soğutma 
ekipmanları kullanımı gerekli olabilir.

Zemin ve kürlenmemiş kaplama, yoğuşma ve çiğlenme 
riskini minimize etmek için, şebnem noktasının en az 3°C 
üzerinde olmalıdır. Bu şartlar Nitoflor DPM uygulamasını 
takip eden 12 saat boyunca sağlanmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı
Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin kaplaması ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Elmas taşlama 
veya “shot-blast” ile yapılacak yüzey hazırlıkları uygundur. 
Freze veya asit aşındırma önerilmemektedir. 

Yeni beton zeminler
Beton su geçirimsizlik katkısı içermeyen, min C 25 sını-
fında olmalıdır. Zemin betonunun basınç mukavemeti 25 
MPa veya yüzey çekme mukavemeti 1,5 MPa üzerinde 
olmalıdır.

Tüm yüzeylerdeki, kir ve kür malzemeleri uygun aşındırma 
yöntemleri ile agrega görününceye kadar aşındırılmalıdır. 
Aşındırmanın ardından kir ve toz yüzeyden vakum maki-
naları ile uzaklaştırılmalıdır.

Eski beton zeminler

Yüzeydeki kir, pas, yağ, boya vs uygun aşındırma yöntem-
leri ile yüzeyden mekanik olarak temizlenmelidir. Aşındır-
manın ardından kir ve toz yüzeyden vakum makinaları ile 
uzaklaştırılmalıdır. Eğer yüzeyde aşırı yağ emilimi mevcut-
sa Fosroc teknik ekibi ile irtibata geçiniz.

Dilatasyon derzleri

Dilatasyon ve kontrol derzlerinin, çatlakların Nitoflor DPM 
ile köprülenmesi mümkün değildir. Buralarda uygun elastik 
derz dolgu mastikleri kullanılması gereklidir. Öneriler için 
Fosroc ile irtibata geçiniz.

Hidrostatik basınç

Hidrostatik basınç mevcutsa Fosroc ile irtibata geçiniz.
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Nitoflor DPM

Kullanım Talimatları

Sertleştirici komponenti, baz komponentinin içerisine bo-
şaltıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar en 
az 3 dakika sanayi tipi yavaş devirli, karıştırıcılar ile karış-
tırılmalıdır. 

Karıştırılmış malzemenin tamamı zemine dökülmeli, 1,5 
mm x 5 mm V şeklinde tarak mala ile dağıtılmalı ve kısa 
kıllı rulo ile dengelenmelidir. Hiç bir şekilde 0,25 kg/m2  sar-
fiyatın üzerine geçilmemelidir. Tek katta min 250 mikron 
kalınlık sağlanmalıdır ve değerler ölçülerek kayıt altına 
alınmalıdır. 
Temizlik

Kullandıktan hemen sonra Nitoflor DPM bulaşan aletleri 
Fosroc Solvent ile temizleyiniz. 

Kürlenmiş malzeme yanlızca mekanik olarak temizlenebi-
lir. 

Kısıtlamalar

Fosroc Nitoflor DPM, yerden ısıtma sistemlerinde kullanı-
ma uygun değildir.

Atmosferik bağıl nem >%90 ise veya olması bekleniyorsa 
veya yüzey sıcaklığı çiğ noktasının <3°C üzerinde ise uy-
gulamaya devam etmeyin.

Uygulama sırasında veya dokunma kuruması süresi içeri-
sinde yüzey sıcaklığı veya ortam sıcaklığı <5°C olduğunda 
veya olması beklendiğinde uygulamaya başlanmamalıdır.

Beton yüzeylerin tasarım dayanımı 28 günde minimum 25 
MPa basınç dayanımı olmalıdır.

Fosroc Nitoflor DPM zamanla sararabilir.

Yüksek yapılı polimer bazlı sistemleri uygulamadan önce 
Nitoflor DPM'nin performansını değerlendirmek önemlidir. 
Tavsiye için yerel Fosroc ofisinizle iletişime geçin.

Negatif taraftan yüksek su basıncına maruz kalan beton 
yüzeylere uygulama yapmak ürün yüzeyinde kabarcıklara 
veya küçük deliklere yol açabilir. Bu durum beton kalitesi 
ve su basıncına göre farklı şekilde gelişebilir.

Paketleme
Nitoflor DPM 25 kg set
Fosroc Solvent 102 5 &25 litre teneke
Nitoflor FC anti-slip grains 25 kg torba
Sarfiyat

Nitoflor DPM
4 m²/ kg, 250 mikron
2 m²/ kg, 500 mikron, kat 
başına

Nitoflor FC anti-slip grains 50 m²/ 25 kg torba

Saklama

Nitoflor DPM, 10°C - 30°C depo koşullarında, açılmamış 
orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Bu değer-
lerin dışındaki depo koşullarında veya sürekli ısı değişim-
leri altında raf ömü azalabilir. Dondan koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formlarını talep ediniz.

Yangın

Nitoflor DPM yanıcı değildir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer 
tutuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken 
sigara içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde 
kapatılmalıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile 
söndürün.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/1003/20/B
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Nitoflor Emeritop M

Beton zeminler için yüksek sertlikte korund ve özel 
seçilmiş agregalı monolitik yüzey sertleştirici

Kullanım Alanları

Nitoflor Emeritop M, yeni beton yüzeylerin yüksek aşınma 
ve darbe dayanımı kazanmasını sağlamak için, kuru serp-
me metodu ile taze betona monolitik olarak bağlanan yük-
sek performanslı bir yüzey oluşturur. Güç santralleri, ağır 
endüstri tesisleri, tarım binaları, damıtma tesisleri, labora-
tuvarlar, mezbahalar, depolar, yükleme alanları ve atölye-
ler gibi ağır mekanik yük ortamlarında kullanıma uygundur.

Avantajlar

 ■ Kullanıma hazırdır – katkı maddesi ilavesi gerekmez

 ■ Çok yüksek aşınma ve darbe dayanımı sağlayan 
agregalar içerir

 ■ Taze beton yüzeylere monolitik olarak bağlanır

 ■ Yağ ve gres emilimini azaltan homojen bir yüzey 
oluşturur

 ■ Çeşitli renklerde temin edilir

 ■ Metalik agrega içermez, paslanmaz

Tanımı

Nitoflor Emeritop M, kullanıma hazır paketlenmiş, yüksek 
kaliteli toz yüzey sertleştiricidir. Yerleştirme ve işlenebilirlik 
özelliklerini arttıran çeşitli katkılar, özel granülometrik agre-
ga ve portland çimentosu içerir. Monolitik kürlenmesi, ince 
granolitik uygulamalarda dahi karşılaşılması muhtemel çi-
çeklenme, büzüşme, çatlama vs gibi problemlerin oluşma-
sını engeller.

Bünyesinde bulunan korund ve özel seçilmiş agregaları, 
aşınma dayanımı çok yüksek, yük altında cilalanmayan, 
ıslak ortamda dahi kaymaya dayanıklı yüzey oluşturan 
inert yapıdadır.

Nitoflor Emeritop M, standart olarak naturel (çimento gri-
si) rengindedir. Talep üzerine kırmızı ve yeşil renklerde de 
üretilmektedir. Büyük miktarlardaki siparişlerde diğer renk-
ler de çalışılabilir.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Dizayn Kriterleri

Beton
Uygulama yapılacak betonun çimento içeriği minimum 300 
kg/m3 olmalıdır. Beton karışımı, ayrışmayı en aza indire-
cek ve su kusmasını kontrol edecek şekilde tasarlanmalı-
dır. Bununla birlikte Nitoflor Emeritop M  ilk uygulandığında 
yeterli miktarda ıslanmasını sağlamak için belirli miktarda 
su içeriği olması istenir.

0,55’in altında su/çimento oranına ulaşmak için Fosroc 
Conplast* serisinden su azaltıcı katkı maddelerinin kulla-
nılması tavsiye edilir. Beton, sahada 75 ila 100 mm çökme 
değerine sahip olmalıdır.

Beton, doğru yüzey yapısı ve minimum çimento şerbeti 
oluşumuna özen gösterilerek, beton tekniğine uygun ola-
rak yerleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Temel betonunun tam 
olarak sıkıştırılmasını sağlamak için kenar bitiş noktalarına 
ve köşelerine özellikle dikkat edilmelidir. 

Vakumla suyunu alma tavsiye edilmez.

Özellikler

Eğilme Dayanımı min. 10 N/mm2

Basınç Dayanımı min. 70 N/mm2

Aşınma Dayanımı
(Böhme Metoduna göre) 2,6 cm3 / 50 cm2

Uygulama Sıcaklığı +50C - +350C

Şartname

Zeminler, gösterildiği yerlerde metalik olmayan, paslan-
maz 9 Mohs sertliğinde korund ve özel seçilmiş agregalar 
içeren monolitik yüzey sertleştirici Nitoflor Emeritop M ile 
kaplanmalıdır. ASTM C779 - 89a prosedür B’nin gereklilik-
lerine uygun olarak ölçüldüğünde betonun aşınma dayanı-
mını en az %300 arttırabilmelidir.

Nitoflor Emeritop M taze beton zeminlere kuru serpme 
yöntemi ile uygulanmalıdır. Beton henüz yaşken ancak 
ayak basma derinliği 3-6 mm aralığındayken uygulama 
yapılmalıdır.

Toz, toplam 5 kg/m2 ‘den az olmamak şartı ile iki aşama-
da uygulanmalıdır. Kenar bitiş noktaları uygulamalarında 
üreticinin yazılı şartlarına uygun olacak şekilde özel olarak 
dikkat edilmelidir. 
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Nitoflor Emeritop M

Kullanım Talimatları 
Nitoflor Emeritop M ortalama 5 kg/m2 sarfiyat ile homojen 
şekilde uygulanmalıdır. Serpme alanının belirlenerek sar-
fiyat kontrolünde fayda vardır. Uygulama alanına yetecek 
kadar malzeme sahada hazır bulundurulmalıdır.

Nitoflor  Emeritop M, beton henüz taze, ancak ayak basma 
derinliği 3-6 mm’ye ulaştığında uygulanmaya başlanmalıdır.

Geniş zeminlerde, doğru uygulama zamanını belirlemek, 
sürekli kontrol ile mümkündür.
Nitoflor Emeritop M iki aşamada uygulanmalıdır.

 ■ Nitoflor Emeritop M, 3 kg/m2 sarfiyat ile homojen ola-
rak zemine serpilmeli, ve betonun suyunu bünyesine 
alıp renk değiştirmesi beklenmelidir. Yüzey perdah 
aşamasına geldiğinde, küçük alanlarda ahşap mala, 
büyük alanlarda perdah makinaları ile tepsi perdah 
yapılarak betona monolitik bağlanması sağlanmalı-
dır.

 ■ Perdahlamadan hemen sonra, kalan 2 kg/m2 Nitoflor 
Emeritop M kenar ve  köşeler öncelikli olacak şekilde 
yüzeye eşit olarak uygulanmalı ve renk değiştirmesi 
beklendikten sonra tepsi perdahı ile yüzeye yerleşti-
rilmelidir. 

 ■ Yerleştirme işlemi bittikten sonra, perdah makinası 
bıçakları veya çelik mala ile yüzey istenilen düzgün-
lüğe geirilmelidir.

Kenar Bitiş Noktaları
Özellikle fazla aşınma ve darbeye maruz kalacak, soğuk 
derzler ve dökümden sonra kesilecek çatlak kontrol derz 
kesitlerinde ek bir koruma sağlanması faydalı olacaktır. 
Bunu sağlamak amacı ile 

 ■ Betonun tesviye edilmesinden hemen sonra, Nitoflor 
Emeritop M, çatlak kontrol derz kesitlerinde, 100 mm 
genişliğinde şerit şeklinde, 5 kg/m² sarfiyat ile  serpil-
meli ve yüzeye yedirilmelidir.

 ■ Aynı zamanda, soğuk derz kesitlerindeki beton (kalıp 
kenarları), 10 mm derinliğinde kaldırılarak, yerine az 
miktarda suyla harç haline getirilmiş Nitoflor Emeri-
top M yerleştirilmeli ve betona tamamen bağlandı-
ğından emin olunmalıdır.

Bu işlem, kritik kesitteki bu alanların daha fazla güçlendiril-
mesini sağlayacaktır.

Nitoflor Emeritop M uygulamasının zamanlaması önemlidir 
ve yeterli malzeme, ekip ve ekipmanın sahada bulunması-
na dikkat edilmelidir. Düzgün bir bitiş için, NitoflorEmeritop 
M ile reaksiyona girecek yeterli miktarda suyun bulunması 
çok önemlidir. Diğer taraftan eğer su kusmaları oluşuyorsa 
bu nihai malzeme performansını olumsuz etkileyecektir. 

Nitoflor Emeritop M uygulaması üzerine dışarıdan su ser-
pilmesi, zeminin genel kalitesine ve yüzey performansına 
zarar verecektir.

Renkli zeminler ekstra dikkat gerektirir ve tamamlandıktan 
sonra hasar ve nemlenmeye karşı korunmalıdır. Ton fark-
lılıklarının oluşmaması için, yüzeydeki malzeme miktarının 
homojen olmasına ve uygulama aşamalarında farklılık ol-
mamasına dikkat edilmelidir. 

Not:Nitoflor Emeritop M uygulamalarının Fosorc uzman 
uygulayıcı bayileri tarafından yapılması tavsiye edilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışın.

Temizlik
Ekipmanlar kullanıldıktan sonra, sertleşmeden derhal su 
ile temizlenmelidir.

Kürlenme
Nitoflor Emeritop M ile işlenmiş beton zeminlerden maksi-
mum performansı elde edebilmek için kürleme yapılması 
çok önemlidir. Doğru kürleme işlemi, yapılan uygulamanın 
mekanik performanslarını koruma ve arttırmanın yanı sıra, 
hava koşulları kaynaklı rötre oluşumunu da engelleyecek-
tir. Fosroc Concure ürün yelpzesi içerisinde, kürleme ya-
nında aşınma permansını arttırma, cilalama vs gibi ekstra 
özellikleride bulunan çok çeşitli kür ürünleri mevcuttur. 

Yüzey İşlemleri 
Nitoflor Emeritop M ile yüksek yoğunluklu, düşük gözenekli 
yüzeyler elde edilir ve daha sonrasında yüzey işlemlerine 
gerek yoktur. Daha fazla işlem gerektiğinde lütfen yerel 
Fosroc ofisine danışın.

Kısıtlamalar

 ■ Nitoflor Emeritop M’i , asit ve asit tuzlarına ya da nor-
mal Portland çimentosu içeren, betonu hızla deforme 
eden malzemelere maruz kalmış alanlarda kullan-
mayınız.  

 ■ Kalsiyum klorür içeren ya da %3’ten fazla hava sü-
rüklemesi olan betona uygulamayınız.

 ■ Renkli zemin gerekli olduğu durumda, beton içerisin-
deki agrega ve kumların neden olacağı olası yerel 
farklılıkları gözlemlemek için saha denemesiyapıl-
ması tavsiye edilir.
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Paketleme
Nitoflor Emeritop M 25 kg kraft torba
Sarfiyat
Nitoflor Emeritop M 5-8 kg/m2

Performans özelliklerine ulaşabilmek için önerilen sarfiya-
ta uymalıdır. Herhangi bir değişiklik, aşınma dayanımı ve 
renkli zeminlerde, yüzey kalitesi ve kıvamı üzerinde olum-
suz etkiye neden olabilir.

Saklama 

Orijinal ambalajında, çevre şartalarından korunmuş hasar-
sız paketlerde Nitoflor Emeritop M’nin raf ömrü 12 aydır.

Yüksek sıcaklık ve çok nemli alanlarda depolanması raf 
ömrü kısalacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor Emeritop M, karıştırıldığında veya nemlendiğin-
de cilde zararlı olabilecek alkalileri serbest bırakan çi-
mento tozları içerir.
Nitoflor Emeritop M gözleri, solunum sistemini ve 
cildi tahriş eder. Tozu solumaktan ve cilt ve gözlerle 
temasından kaçınılmalıdır. Uygun eldiven ve koruyucu 
gözlük kullanılmalıdır.
Cilt ile temasında su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında 
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formları-
na başvurunuz.

TR/1020/20/A

Ek Bilgiler
Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

 ■ Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyo-
nuna    özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portfö-
yüne sahiptir. Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik 
Yaklaşımı’ aşağıdaki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Nitoflor Emeritop

Beton zeminler için yüksek sertlikte mineral ve korund 
agregalı monolitik yüzey sertleştirici

Kullanım Alanları

Nitoflor Emeritop, yeni beton yüzeylerin yüksek aşınma 
ve darbe dayanımı kazanmasını sağlamak için, kuru 
serpme metodu ile taze betona monolitik olarak bağla-
nan yüksek performanslı bir yüzey oluşturur. Güç sant-
ralleri, ağır endüstri tesisleri, tarım binaları, damıtma 
tesisleri, laboratuvarlar, mezbahalar, depolar, yükleme 
alanları ve atölyeler gibi ağır mekanik yük ortamlarında 
kullanıma uygundur.

Avantajlar

 ■ Kullanıma hazırdır – katkı maddesi ilavesi gerekmez

 ■ Çok yüksek aşınma ve darbe dayanımı sağlayan 
agrega içerir

 ■ Taze beton yüzeylere monolitik olarak bağlanır

 ■ Yağ ve gres emilimini azaltan homojen bir yüzey 
oluşturur

 ■ Çeşitli renklerde temin edilir

 ■ Metalik agrega içermez, paslanmaz

Tanımı

Nitoflor Emeritop, kullanıma hazır paketlenmiş, yüksek 
kaliteli toz yüzey sertleştiricidir. Yerleştirme ve işlenebilirlik 
özelliklerini arttıran çeşitli katkılar, özel granülometrik agre-
ga ve portland çimentosu içerir. Monolitik kürlenmesi, ince 
granolitik uygulamalarda dahi karşılaşılması muhtemel çi-
çeklenme, büzüşme, çatlama vs gibi problemlerin oluşma-
sını engeller.

Bünyesinde bulunan mineral agrega (zımpara taşı), aşın-
ma dayanımı çok yüksek, yük altında cilalanmayan, ıslak 
ortamda dahi kaymaya dayanıklı yüzey oluşturan inert ya-
pıdadır. 

Nitoflor Emeritop, standart olarak naturel (çimento grisi) 
rengindedir. Talep üzerine kırmızı ve yeşil renklerde de 
üretilmektedir. Büyük miktarlardaki siparişlerde diğer renk-
ler de çalışılabilir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Dizayn Kriterleri

Beton
Uygulama yapılacak betonun çimento içeriği minimum 300 
kg/m3 olmalıdır.Beton karışımı, ayrışmayı en aza indirecek 
ve su kusmasını kontrol edecek şekilde tasarlanmalıdır. 
Bununla birlikte Nitoflor Emeritop  ilk uygulandığında ye-
terli miktarda ıslanmasını sağlamak için belirli miktarda su 
içeriği olması istenir.

0,55’in altında su/çimento oranına ulaşmak için Fosroc 
Conplast* serisinden su azaltıcı katkı maddelerinin kulla-
nılması tavsiye edilir. Beton, sahada 75 ila 100 mm çökme 
değerine sahip olmalıdır.

Beton, doğru yüzey yapısı ve minimum çimento şerbeti 
oluşumuna özen gösterilerek, beton tekniğine uygun ola-
rak yerleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Temel betonunun tam 
olarak sıkıştırılmasını sağlamak için kenar bitiş noktalarına 
ve köşelerine özellikle dikkat edilmelidir. 

Vakumla suyunu alma tavsiye edilmez.

Özellikler

Aşınma Dayanımı

ASTM C779-89a, prosedür B’de tavsiye edilenlere benzer 
test yöntemleri, Nitoflor Emeritop’un iyi işlenmemiş beton 
zeminlerin bile aşınma direncini %300’ün üzerinde artırdı-
ğını gösterir.

Basınç Dayanımı (BS 1881 Bölüm 116 1983’e göre)
Pratik uygulamalarda elde edilenlere eşdeğer su içerikle-
rinde, Nitoflor Emeritop küplerinin 28 günlük tipik basınç 
dayanımı 70 N/mm2’dir.

Sertlik (Mohs ölçeği)
Nitoflor Emeritop içerisinde bulunan mineral agrega, Mohs 
orijinal ölçeğinde 9 sertlik değerine sahiptir.

Şartname

Zeminler, gösterildiği yerlerde metalik olmayan, paslan-
maz 9 Mohs sertliğinde mineral agregalar içeren mono-
litik yüzey sertleştirici Nitoflor Emeritop ile kaplanmalıdır. 
ASTM C779 - 89a prosedür B’nin gerekliliklerine uygun 
olarak ölçüldüğünde betonun aşınma dayanımını en az 
%300 arttırabilmelidir.

Nitoflor Emeritop taze beton zeminlere kuru serpme yön-
temi ile uygulanmalıdır. Beton henüz yaşken ancak ayak 
basma derinliği 3-6 mm aralığındayken uygulama yapılma-
lıdır.

1504-2
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Toz, toplam 5 kg/m2 ‘den az olmamak şartı ile iki aşama-
da uygulanmalıdır. Kenar bitiş noktaları uygulamalarında 
üreticinin yazılı şartlarına uygun olacak şekilde özel olarak 
dikkat edilmelidir. 

Kullanım Talimatları 
Nitoflor Emeritop ortalama 5 kg/m2 sarfiyat ile homojen şe-
kilde uygulanmalıdır. Serpme alanının belirlenerek sarfiyat 
kontrolünde fayda vardır. Uygulama alanına yetecek kadar 
malzeme sahada hazır bulundurulmalıdır.

Nitoflor  Emeritop, beton henüz taze, ancak ayak basma 
derinliği 3-6 mm’ye ulaştığında uygulanmaya başlanmalıdır.

Geniş zeminlerde, doğru uygulama zamanını belirlemek, 
sürekli kontrol ile mümkündür.

Nitoflor Emeritop iki aşamada uygulanmalıdır.
 ■ Nitoflor Emeritop, 3 kg/m2 sarfiyat ile homojen olarak 

zemine serpilmeli, ve betonun suyunu bünyesine alıp 
renk değiştirmesi beklenmelidir. Yüzey perdah aşa-
masına geldiğinde, küçük alanlarda ahşap mala, bü-
yük alanlarda perdah makinaları ile tepsi perdah ya-
pılarak betona monolitik bağlanması sağlanmalıdır.

 ■ Perdahlamadan hemen sonra, kalan 2 kg/m2Nitoflor 
Emeritop kenar ve  köşeler öncelikli olacak şekilde 
yüzeye eşit olarak uygulanmalı ve renk değiştirmesi 
beklendikten sonra tepsi perdahı ile yüzeye yerleşti-
rilmelidir. 

 ■ Yerleştirme işlemi bittikten sonra, perdah makinası 
bıçakları veya çelik mala ile yüzey istenilen düzgün-
lüğe geirilmelidir.

Kenar Bitiş Noktaları
Özellikle fazla aşınma ve darbeye maruz kalacak, soğuk 
derzler ve dökümden sonra kesilecek çatlak kontrol derz 
kesitlerinde ek bir koruma sağlanması faydalı olacaktır. 
Bunu sağlamak amacı ile 

 ■ Betonun tesviye edilmesinden hemen sonra, Nitoflor 
Emeritop, çatlak kontrol derz kesitlerinde, 100 mm 
genişliğinde şerit şeklinde, 5 kg/m² sarfiyat ile  serpil-
meli ve yüzeye yedirilmelidir.

 ■ Aynı zamanda, soğuk derz kesitlerindeki beton (kalıp 
kenarları), 10 mm derinliğinde kaldırılarak, yerine az 
miktarda suyla harç haline getirilmiş Nitoflor Emeri-
top yerleştirilmeli ve betona tamamen bağlandığın-
dan emin olunmalıdır.

Bu işlem, kritik kesitteki bu alanların daha fazla güçlendiril-
mesini sağlayacaktır.

Nitoflor Emeritop uygulamasının zamanlaması önemlidir 
ve yeterli malzeme, ekip ve ekipmanın sahada bulunması-
na dikkat edilmelidir. Düzgün bir bitiş için, Nitoflor Emeritop 
ile reaksiyona girecek yeterli miktarda suyun bulunması 
çok önemlidir. Diğer taraftan eğer su kusmaları oluşuyorsa 
bu nihai malzeme performansını olumsuz etkileyecektir. 

Nitoflor Emeritop uygulaması üzerine dışarıdan su serpil-
mesi, zeminin genel kalitesine ve yüzey performansına 
zarar verecektir.

Renkli zeminler ekstra dikkat gerektirir ve tamamlandıktan 
sonra hasar ve nemlenmeye karşı korunmalıdır. Ton fark-
lılıklarının oluşmaması için, yüzeydeki malzeme miktarının 
homojen olmasına ve uygulama aşamalarında farklılık ol-
mamasına dikkat edilmelidir. 

Not:Nitoflor Emeritop uygulamalarının Fosorc uzman uy-
gulayıcı bayileri tarafından yapılması tavsiye edilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışın.

Temizlik
Ekipmanlar kullanıldıktan sonra, sertleşmeden derhal su 
ile temizlenmelidir.

Kürlenme
Nitoflor Emeritop ile işlenmiş beton zeminlerden maksi-
mum performansı elde edebilmek için kürleme yapılması 
çok önemlidir. Doğru kürleme işlemi, yapılan uygulamanın 
mekanik performanslarını koruma ve arttırmanın yanı sıra, 
hava koşulları kaynaklı rötre oluşumunu da engelleyecek-
tir. Fosroc Concure ürün yelpzesi içerisinde, kürleme ya-
nında aşınma permansını arttırma, cilalama vs gibi ekstra 
özellikleride bulunan çok çeşitli kür ürünleri mevcuttur. 

Yüzey İşlemleri 
Nitoflor Emeritop ile yüksek yoğunluklu, düşük gözenekli 
yüzeyler elde edilir ve daha sonrasında yüzey işlemleri-
ne gerek yoktur. Daha fazla işlem gerektiğinde lütfen yerel 
Fosroc ofisine danışın.

Kısıtlamalar
 ■ Nitoflor Emeritop’u , asit ve asit tuzlarına ya da nor-

mal Portland çimentosu içeren, betonu hızla deforme 
eden malzemelere maruz kalmış alanlarda kullan-
mayınız.  

 ■ Kalsiyum klorür içeren ya da %3’ten fazla hava sü-
rüklemesi olan betona uygulamayınız.

 ■ Renkli zemin gerekli olduğu durumda, beton içerisin-
deki agrega ve kumların neden olacağı olası yerel 
farklılıkları gözlemlemek için saha denemesiyapıl-
ması tavsiye edilir.

Paketleme
Nitoflor Emeritop 25 kg kraft torba
Sarfiyat
Nitoflor Emeritop 4-8 kg/m2

Performans özelliklerine ulaşabilmek için önerilen sarfiya-
ta uymalıdır.Herhangi bir değişiklik, aşınma dayanımı ve 
renkli zeminlerde, yüzey kalitesi ve kıvamı üzerinde olum-
suz etkiye neden olabilir.



356

Nitoflor Emeritop

Saklama 

Orijinal ambalajında, çevre şartalarından korunmuş hasar-
sız paketlerde Nitoflor Emeritop’un raf ömrü 12 aydır.

Yüksek sıcaklık ve çok nemli alanlarda depolanması raf 
ömrü kısalacaktır.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor Emeritop, karıştırıldığında veya nemlendiğinde 
cilde zararlı olabilecek alkalileri serbest bırakan çimento 
tozları içerir.

Nitoflor Emeritop gözleri, solunum sistemini ve cildi tah-
riş eder. Tozu solumaktan ve cilt ve gözlerle temasından 
kaçınılmalıdır. Uygun eldiven ve koruyucu gözlük kulla-
nılmalıdır.

Cilt ile temasında su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında 
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formları-
na başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna    
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

 Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1001/20/B
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Epoksi – Poliüretan bazlı, esnek, 
zemin ve duvar kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor EPU, aşağıda belirtilen alanlarda, beton yüzeyler-
de,  kimyasal ve aşınma dayanımı yüksek, esnek, duvar ve 
zemin kaplaması oluşturur

 ■ Yatayda ve düşeyde tüm beton yüzeyler

 ■ Otoparklar 

 ■ Depolar, Atölyeler, Temiz odalar

 ■ Fabrikalar

 ■ Toprak altı uygulamalar

Avantajları

 ■ Esnek

 ■ Doğa dostu, kömür katranı, zift ve aromatik hidrokar-
bonlar gibi kanserojen materyaller içermez

 ■ Ekonomik, fırça, rulo veya sprey ile astarsız uygu-
lama

 ■ Çok amaçlı, emici olmayan yüzey oluşturma

 ■ Toprak altı uygulamalarında mükemmel dayanım

 ■ Bakteri oluşumuna dayanıklı

Tanımı

Nitoflor EPU epoksi ve poliüretan reçinelerinin hibrit kom-
binasyonundan oluşmaktadır. Fabrikada karışım oranla-
rına uygun paketlenmiş iki komponentli bir malzemedir. 
Nitoflor EPU min iki katta uygulanmalıdır. Genel olarak 
her katta 200 mikron ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde 
uygulanır. 

Şartname

Zemin ve duvar kaplaması, kimyasal ve aşınma dayanıklı, 
kanserojen madde içermeyen, epoksi poliüretan bazlı, Ni-
toflor EPU olacaktır. Kaplama, toprak altı uygulamalarında 
kullanılabilecek, alkali, tuz ve asit çözeltilerine dayanıklı 
olacaktır.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Yoğunluk (ASTM D1475) 1490kg/cm³
Viskozite, 24,8°C’de 24,90 P
Kap ömrü (ASTM D1475), 
20°C’de 160 dk

Priz başlangıcı (ASTM D1640)
6 saat, 23°C’de
3 saat, 35°C’de
1-2 saat, 45°C’de

Min. Yeni kaplama süresi 
(ASTM D1640)

8 saat, 35°C’de
4 saat. 45°C’de
2 saat, 45°C’de

Betona Yapışma Dayanımı,
7 gün  EN1542 3,70 MPa

Kopmada uzama, BS 6319-7 %61,6
Çekme Dayanımı, BS 6319-7 5,1 MPa
Shore D Sertliği, EN ISO 868 75

Kimyasal Dayanım

Testler, ASTM D1308 standardına göre, 23°C’de ve nu-
muneler ilgili kimyasalların içerisine 7 gün batırılarak ya-
pılmıştır.

Asitler

Hidroklorik Asit %10 : Dayanıklı
Sülfürik Asit %25 : Dayanıklı
Nitrik asit %10 : Dayanıklı
Fosforik asit %15 : Dayanıklı
Çözeltiler

İçme Suyu : Dayanıklı
Deniz Suyu : Dayanıklı
Zemin Suyu : Dayanıklı
Atıksu : Dayanıklı

Detaylı bilgi için Fosroc teknik departmanına danışınız

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Nitoflor EPU uygulanacak yüzeyler, temiz, tozsuz ve ade-
ransı azaltacak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Metal Yüzeyler

Tüm metal yüzeyler, parlak ve düzgün bir yüzey oluşturmak 
için, İsveç standartı SA 2½, (veya eşdeğeri) sağlayacak 
şekilde aşındırılmalıdır.

1504-2
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Beton Yüzeyler

Tüm yüzeyler, uygun aşındırma yöntemleri ile serbest ve 
zayıf partiküllerden arındırılmalı, uygulama öncesi yüzey 
vakum ekipmanları ile tozsuz hale getirilmeli, yüzey bozuk-
lukları uygun Nitomortar tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Astarlama

Beton Yüzeyler

Kopma mukanemeti 1,5 N/mm2  üzerinde olan, düzgün ve 
emici olmayan beton yüzeylerde astar ihtiyacı yoktur. Eğer 
beton emici ise Nitoprime 31 solventsiz epoksi astar kulla-
nılması tavsiye edilir.

Metal Yüzeyler

Tüm metal yüzeyler, pas oluşumunu engellemek için,  ha-
zırlık aşamasının hemen ardından kaplanmalıdır. Eğer 
mümkün değilse Nitoprime 28 ile astarlanmalıdır.

Karıştırma

Kullanmadan önce baz komponent homojen hale gelince-
ye kadar karıştırılmalıdır. Baz ve şertleştirici komponent-
leri, uygun bir kaba aktarılmalı, 3-5 dakika boyunca ağır 
devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Set miktarları 
tamamen kullanılmalıdır.  Hiçbir şekilde solvent tiner kulla-
nılmamalıdır.

Uygulama

Eksiz, ve homojen bir kaplama için, minimum iki kat uygu-
lanması gereklidir.

Fırça/Rulo Uygulaması

Karışımdan hemen sonra, ek oluşturmadan karışım he-
men uygulanmalıdır. İlk kat, minimum 200 mikron yaş film 
(yaklaşık 300 gr/m2) kalınlığında homojen bir şekilde se-
rilmeli ve ikinci kat uygulamasından önce 4 saat (35°C) 
beklenmelidir.

İkinci kat, yukarıda olduğu gibi min 200 mikron ıslak film 
kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

Sprey Uygulaması

Büyük alan uygulamalarında, sprey ile uygulama düşünü-
lebilir. Daha detaylı bilgi için Fosroc Teknik servisine danı-
şınız.

Kaymaz Yüzey Uygulaması

Eğer kaymaz yüzey ihtiyacı var ise, ilk kat normal şekilde 
minimum 250 mikron kalınlığında (yaklaşık 400 gr/m²) uy-
gulanmalı, hemen akabinde istenilen kaymazlık ihtiyacına 
göre uygun gradasyonda silis/kuartz kumu serpilmelidir. 

İlk kat ilk kürleme aşamasına geldiğinde (20°C’de 12 saat, 
35°C’de 5 saat), yüzeydeki zayıf parçaçıklar temizlenmeli, 
vakum ile tozdan arındırılmalı ve son kat min 350 gr/m2 

sarfiyat ile uygulanmalıdır. Agrega yüzeyinin, eksiz bir film 
oluşturacak şekilde kaplandığından emin olunmalıdır. Son 
kat, ilk katı takip eden 36 saat (20°C) (15 saat 35°C) içinde 
uygulanmalıdır.

Temizlik

Tüm kullanılan ekipmanlar, uygulamanın hemen ardından 
temizlenmelidir.

Sıcak Hava Şartlarında Uygulama
Nitoflor EPU nun yüksek sıcaklıklarda performans de-
ğerleri değişmez, ancak yüksek sıcaklık olan durumlarda 
uygulama koşulları zorlaşabilir. 35°C nin üzerindeki sıcak-
lıklarda, aşağıdaki uygulama önerilerine uyulması uygun 
olacaktır:

 ■ Malzemeleri, direkt güneş ışığından korunmuş, serin 
(tercihen ısı kontrollü) ortamlarda depolayınız.

 ■ Karıştırma ve uyguama ekipmanlarını serin ve göl-
geli ortamlarda saklayınız. Malzeme ile direkt temas 
edecek ekipman yüzeylerini serin tutmak önemlidir.

 ■ Direkt güneş altında ve en yüksek sıcaklıklara ulaşı-
lacak gün ortası zamanlarında uygulama yapmaktan 
kaçınınız.

 ■ El ile uygulamada, kap ömrü içerisinde malzemeyi 
uygulayabilecek sayıde eleman olduğundan emin 
olunuz.

 ■ Uygulamadan hemen sonra ekipmanları uygun yön-
temler ile temizleyiniz.

Tamir ve Yeniden Uygulama

Zarar görmüş Nitoflor EPU uygulamaları hemen tamir 
edilmelidir. Mevcut yüzey, iyi bir mekanik bağ oluşturması 
için, iyice aşındırılmalı ve tozdan arındırılmalı ve  yeni kat 
uygulaması, yukarıda uygulama aşamalarında açıklandığı 
üzere yapılmalıdır.

Kısıtlamalar

Nitoflor EPU, temiz ve dayanıklı metal ve beton yüzeylere 
uygulanmak üzere formüle edilmiştir ve renk değişimi ya-
şanmaması için ilk 24 saat su temasından korunmalıdır.

Soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda (+5°C altı), 
malzemelerin ısıtmalı bir binada saklanması ve uygulama-
dan hemen önce sahaya getirilmesi tavsiye edilir. Hiç bir 
şartta hızlandırılmış ısıtma yöntemleri kullanılmamalıdır.
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Paketleme
Nitoflor EPU 12,5 kg set
Nitoprime 31 14 kg set
Nitoprime 28 1,5 kg set
Standart sarfiyat
Nitoflor EPU 0,300 kg/m2/kat 200 µWFT
Nitoprime 31 0,200 – 0,500 kg/m2

Nitoprime 28 0,150 – 0,250kg/m2

Not : Sarfiyat rakamları teoriktir. Zemin kalitesine, hava 
şartlarına ve zemin pürüzlülüğüne göre değişiklik göste-
rebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoflor EPU, Nitoprime 31 ve Nitoprime 28 cilt veya göz 
ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Buharları uzun 
süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitoflor EPU ve Nitoprime 31 yanıcı değildir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1004/20/C
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Su bazlı epoksi zemin ve duvar kaplaması

Kullanım Alanları

Birçok yağ ve sıvıya karşı dayanıklı, toz tutmayan, kolay 
temizlenen aşağıdaki gibi uygulama alanları için zemin ve 
duvar kaplaması

 ■ Depo duvar ve zeminleri

 ■ Garajlar

 ■ Hafif yük altında çalışan endüstriyel ve gıda tesisleri

 ■ Yaya ve hafif yük altında çalışan mutfak ve diğer 
alanlar

Avantajları

 ■ Antibakteriyel, bakteri oluşumuna karşı dayanıklı

 ■ Uzun ömürlü, aşınmaya karşı dayanıklı

 ■ Ekonomik, uygulaması ve temizlenmesi kolay

 ■ Su bazlı, kullanımı güvenli, düşük koku etkisi

 ■ Güzel görünüm, bir çok renk alternatifi

 ■ Birçok kimyasala karşı mükemmel dayanım

Standartlara Uygunluk

Nitoflor FC130 BS476, Part7:1987-Class 1 alev iletmeme 
standardına uygundur

Tanımı
NitoflorFC130 kullanıma hazır halde paketlenmiş, iki kom-
ponentli, su bazlı epoksi esaslı kaplama sistemidir. 

Sistem, beton ve diğer yüzeyler için, yüksek performanslı, 
yarı mat bir kaplama oluşturur.

Ürün, bir çok renk alternatifinde bulunmakla birlikte, natü-
rel olarak da temin edilebilmektedir.

Dizayn kriterleri

Nitoflor FC130, iki katta toplam 100 mikron kuru film kalın-
lığı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.

Uygulama yüzeyleri kuru ve yükselen nemden etkilen-
memelidir. Eğer sürekli nem mevcutsa, bir nem bariyer 
membranı kullanılmalıdır. Uygulama sırasında zemin bağıl 
nemi %80’i geçmemelidir.

Tipik Özellikler

Kap Ömrü, 20°C’de 120 dakika
Yoğunluk, 20°C’de 1,23 gr/cm³
İlk Kürlenme

 10°C  4,5 saat 
  15°C  3,5 saat 

Hafif trafik yükü, 20°C’de  24 saat 
Kimyasal dayanım  7 gün
Yapışma dayanımı 
Astar FC 130 (1:1 sulandırılmış)  3,80 N/mm2

Astar Nitoprime 31  4,00 N/mm2

Aşınma Dayanımı (ASTM D 4060)
CS 10, 1000 gr, 1000 Çevrim 79,5 mg
CS 17, 1000 gr, 1000 Çevrim 196,2 mg
Shore D Serliği
EN ISO 868  77

*Not: Su bazlı epoksi sistemlerde, kap ömrü dolmuş karı-
şımların, viskositesi yükselmemekte ve hala uygulanabilir 
görünmektedir ancak bu durum malzemenin özelliklerinin 
değişmesine yol açar. Kap ömrü dolmuş ürünler kullanıl-
mamalıdır.

Kimyasal Dayanım

Asitler
Sitrik Asit %10  Dayanıklı
Asetik Asit %5  Dayanıklı
Hidroklorik Asit %18  Dayanıklı
Tartarik Asit %10  Dayanıklı
Alkaliler
Sodyum hidroksit %40  Dayanıklı
Sodyum Klorid çözeltisi  Dayanıklı
Solventler
Yağ  Dayanıklı
Diğerleri
Çeşme Suyu  Dayanıklı

Yukarıdaki kimyasal dayanım tablosu bilgi olması amacı 
ile verilmiştir. Diğer kimyasallarla ilgili detay bilgi Fosroc 
Teknik Servisinden temin edilebilir.

Bakım

Bir kaplamanın ömrü, temizlik prosedürüne tam olarak 
uyulmasına bağlıdır. Nitoflor FC130 kaplı yüzeylerin dü-
zenli temizliği, su ile karıştırılabilir temizlik ajanları veya 
50°C altında sıcak su kullanılarak özel temizlik ekipmanları 
ile yapılmalıdır. 
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Şartname

Kaplama sistemi, fırça veya rulo ile uygulanabilen, iki kom-
ponentli, su bazlıepoksi kaplama sistemi Nitoflor FC130 
olacaktır. Kaplama iki kat olarak uygulanacak ve  100 mik-
ron kuru film kalınlığı (DFT) oluşturacaktır.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Zemin ve kaplama arasındaki maksimum aderansı sağla-
mak için Nitoflor FC130, sağlam, temiz ve kuru yüzeylere 
uygulanmalıdır.

Nitoflor FC130 ince bir kaplama olduğundan, zemin müm-
kün olduğunca düzgün yüzeyli olmalıdır. Herhangi bir yü-
zey bozukluğu, yüksek noktalarda fazla aşınmaya neden 
olabileceği gibi, kaplama renginde bozulmalara da sebep 
olabilir.

Yeni beton zeminler
Dökülen betonun Su:Çimento oranının 0,45 ve altında ol-
maması durumunda, beton 28 günlük olmalı ve BS 8203 
Appendix A standardına göre Hygrometer ölçümünde  bağıl 
nem  değerinin %80’i aşmaması gerekmektedir. Çimento 
şerbetinin, hafif elmas taşlama, hafif kumlama yöntemle-
ri  ile kuru olarak aşındırılması uygundur, ancak ekonomik 
olmaması durumunda, Fosroc Acid Etch ile aşındırma 
yapılabilir ancak su ile iyice durulanması ve tam olarak 
kuruması beklenmelidir. Daha sonra toz ve diğer serbest 
parçalar vakum ekipmanları ile temizlenmelidir.

Eski beton zeminler
Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Yeni beton zeminlerdeaçıklandı-
ğı gibi hafif kumlama, elmas taşlama veya asit aşındırma 
yöntemleri kullanılmalıdır. Yağ ve gres lekeleri, özel kimya-
sal temizleme maddesi veya sıcak basınçlı hava ile çıkarıl-
malı ve 1 kat Nitoprime 31 atar uygulanmalıdır.

Epoksi Harçlar
Nitoflor FC130, Fosroc epoksi harçlar üzerine uygulanabi-
lir. Ancak yüksek noktalar ve mala izleri aşındırılarak dü-
zeltilmeli ve toz ve serbet parçacıklar vakum ekipmanları 
ile alınmalıdır.

Asfalt
Nitoflor FC130, 12 ay ve üzerindeki asfalt yüzeylere uygu-
lanabilir.
Karıştırma
Karışıma başlamadan önce Nitoflor FC130 komponentleri 
ayrı ayrı karıştırılmalıdır. Daha sonra A komponenti tama-
mı ile B komponentinin içerisine boşaltılmalı ve homojen 
bir karışım elde edinceye kadar en az 3 dakika karıştırıl-
malıdır. Karışımda düşük devirli mikser ve uygun karıştır-
ma ucu kullanılmalıdır. 

Kaplama
Karışımı tamamlanmış Nitoflor FC130, fırça, rulo veya air-
less sprey ile uygulanabilir. Alanın tamamının kaplandığın-
dan emin olunmalı ve malzeme yapısı içerisinde bulunan 
sudan dolayı homojen priz problemleri olma ihtimaline kar-
şı birikinti oluşumuna izin verilmemelidir.

İkinci kat, ilk kat kurur kurumaz (yaklaşık 12-18 saat) 
uygulanmalıdır. Kuruma zamanı yüzey ve ortamşartlaına 
bağlıdır.

Reçine kürlenirken, içerisindeki suyun buharlaşmasını 
sağlayacak doğru kuruma şartlarının sağlanması gerek-
mektedir. Sürekli havalandırma yapılması gerekmektedir.

Cemtop ürünleri ile birlikte kullanım
Nitoflor FC130, temizliği kolay, kimyasallara dayanıklı bir 
yüzey oluşturmak için Cemtop 250T üzerinde kullanılabilir. 
Nitoflor FC130, Cemtop 250T uygulamasından en az 24 
saat sonra yukarıda açıklandığı şekilde uygulanmalıdır.

Temizlik

Nitoflor FC130 ile birlikte kullanılan aletler ve ekipmanlar 
kullanıldıktan hemen sonra temiz su ile Nitoprime 31 ile bir-
likte kullanılan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen 
sonra Fosroc Solvent 102 ile temizlenmelidir. Priz almış 
malzemeler ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

Kısıtlamalar

Nitoflor FC130, sürekli zeminden nem geldiği bilinen yü-
zeylerde veya BS8203 Appendix A standardınca veya Va-
isala Thermo-hygrometer Type HMI 31 ile yapılan ölçüm 
değerlerinin %80’i geçmesi durumunda uygulanmamalıdır.

Nitoflor FC130 yaya yükü altındaki ömrü, çalışma tezgah-
ları, içecek makinaları çevresi gibi ağır yük ortamlarında 
azalacaktır. Bu gibi durumlarda;

a) Kaplama kat sayısı arttırılarak kalınlık arttırılmalı

b) Nitoflor SL ürün grubu gibi daha yüksek perfor-
manslı kaplamalar kullanılmalıdır.

Nitoflor FC 130 + +10°C altındaki hava koşullarında veya 
bağıl nemin %85’i geçmesi durumunda uygulanmamalıdır.

Nitoflor FC130’un düşük koku salınımı, kokusuz anlamına 
gelmez. Çalışan gıda tesisleri gibi kokusuz kaplamaların  
gerekmesi durumunda, ortam testleri yapılması gerekmek-
tedir. Yerel fosroc ofisinize danışınız.
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Paketleme
Nitoflor FC130 17 kg set

Komponent A (Baz) 3,9 kg
Komponent B (Sertleştirici) 13,1 kg

Fosroc Acid Etch 30 litre varil
Nitoprime 31 14 kg set
Fosroc Solvent 102 5 ve 25 litre teneke
Sarfiyat
Nitoflor FC130

 1.Kat 0,125 – 0,175 kg/m2

 2.Kat 0,125 – 0,175 kg/m2

Nitoprime 31 0,200 – 0,500 kg/m2

Sarfiyat rakamları teorik olup, malzeme kaybı ve yüzeyin 
çeşitliliği ve niteliğine, saha ve uygulama şartlarına bağlı 
olarak, gerçek sarfiyat miktarları artabilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitoflor FC130, kuru depo koşulları ve açılmamış orijinal 
ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal ambalajı içinde 10°C - 30°C aralığında 
kuru ortam koşullarına saklanmalı, direkt ısı ve alevden 
uzak tutulmalıdır. Nitoflor FC130’u dondan koruyunuz.

Bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor FC130, Fosroc Acid Etch, Nitoprime 31 ve Fosroc 
Solvent 102 cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. Solvent buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Koruyucu ekipman, eldiven, gözlük kullanılma-
lıdır. Yeterli havalandırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uy-
gun bir solunum cihazı kullanılmalıdır. Deri temasını engel-
lemek için koruyucu kremler kullanılabilir.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Nitoflor FC130, Nitoprime 31 ve Fosroc Acid Etch yanıcı 
değildiir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası : Fosroc Solvent 102 : 33°C
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/1005/20/B
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Solventsiz, yüksek dayanımlara sahip, epoksi 
reçine bazlı,zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor FC150, yüksek  kimyasal ve aşınma dayanımları-
na sahip zemin kaplama sistemidir.  Kimyasallar, yağlar ve 
grese karşı yüksek seviyede dayanım gerektiren aşağıda 
belirtilen ıslak alanlar için idealdir 

 ■ Üretim tesisleri

 ■ Ambalajlama alanları

 ■ Bakım hangarları

 ■ Otoparklar,tamir atölyeleri, depolar

Avantajlar

 ■ Dayanıklı, düşük bakım maliyetleri

 ■ Çok çeşitli endüstriyel kimyasallara dayanım

 ■ Solventsiz - kokusuz 

 ■ Kaymaz, tekstürlü bitiş özelliği

 ■ Tam bir koruma sağlar, likit uygulama

 ■ Çalışma ortamını iyileştirmek ve kaygan alanları 
belirlemek için geniş bir renk seçeneği 

Tanımı

Nitoflor FC150, kimyasal saldırılara karşı dayanım kabili-
yetlerinden dolayı özel seçilmiş kür ajanları içeren epoksi 
reçine bazlı solventsiz kaplama sistemidir. 

Dengeli bir doku elde etmek için özenle seçilmiş Nitoflor 
Antislip Grain veya üreticinin önereceği uygun silis kumu 
ürünlerinden biri kullanılarak kaymaz doku sağlanabilir.

Şartname

Epoksi reçine zemin kaplaması Fosroc Nitoflor FC150 
olacaktır. Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı en az 400 
mikron olacak ve 70 N/mm2 basınç dayanımı, 40 N/mm2 

eğilme dayanımı ve 20 N/mm2 çekme dayanımına sahip 
olacaktır. Zemin hazırlığı, karıştırma ve uygulama, üretici-
nin güncel bilgi föyüne göre yapılmalıdır.  

Dizayn kriterleri

Nitoflor FC150,  her biri en az 200 mikron kalınlığında iki 
kattan oluşan bir zemin kaplama sistemi olarak uygulanır.
Kaymaz bir doku elde etmek içinilk kat uygulandıktan he-
men sonra Nitoflor Antislip Grain* veya uygun gradasyon-
da silis kumu  serpilebilir.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kapak açıldıktan 
sonra kap ömrü

 40 dakika, 20°C’de
 20 dakika, 30°C’de

Kürlenme süresi
 24 saat, 20°C’de
 18 saat, 30°C’de

Katlar arası bekleme
 36 saat, 20°C’de
 15 saat, 30°C’de

Hafif trafik yükü
 24 saat, 20°C’de
 18 saat, 30°C’de

Ağır trafik yükü
 48 saat, 20°C’de
 24 saat, 30°C’de

Kimyasal dayanım  7 gün
Yoğunluk 1,52 gr/cm3

Kuru kayma dayanımı 230C
UK SRG 
sınıflandırması  Oldukça düşük

Basınç dayanımı 
  70 N/mm2

Eğilme dayanımı 
  25 N/mm2

Çekme dayanımı
ASTM D638-99  19 N/mm2

Su emme
ASTM D570-98 < %0.1
ShoreSerliği
ASTM D2240  1996  77-85 Shore D

Yukarıdaki değerler 20°C ve 30°C’de kontrollü laboratuvar 
ortamında test edildiğinde elde edilmiştir, saha koşulların-
da farklılık gösterebilir.

Kimyasal Dayanım

Tam kürlenen Nitoflor FC150 numuneleri, endüstriyel or-
tamlarda yaygın bulunan çok çeşitli agresif kimyasallarda 
test edilmiştir. Testler, 168 saat ASTM D 543 standartlarına 
göre yapılmıştır (23°C+2’de 7 gün)

1504-2
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Asitler
Laktik Asit %10  Dayanıklı
Sitrik Asit %10  Dayanıklı
Asetik Asit %10  Dayanıklı
Hidroklorik Asit %50  Dayanıklı
Sülfürik Asit %50  Dayanıklı
Nitrik asit %25  Dayanıklı
Alkaliler
Sodyum hidroksit %50  Dayanıklı
Amonyak (0.880) %10  Dayanıklı
Solventler
Petrol  Dayanıklı
Yağ  Dayanıklı
Kerosen  Dayanıklı
Bütanol  Dayanıklı
Skydrol  Dayanıklı
Denatüre Alkol  Dayanıklı
Diğerleri
Doymuş şeker çözeltisi  Dayanıklı
Üre (doymuş)  Dayanıklı
Ağartıcı %5  Dayanıklı

Yukarıdaki özelliklerin tamamı, laboratuvar kontrollü test-
lerle belirlenmiştir ve gerçekte karşılaşılacaklardan yüksek 
olabilir.Buna rağmen, başarılı sonuçlar için iyi bakım uygu-
lamaları takip edilmelidir.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sa-
hip olması, zemin sistemi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Tüm beton zeminler, C25 ve üzeri beton sınıfına sahip ol-
malı, betonun çekme mukavemeti 1,5 N/mm2 den yüksek 
olmalıdır.

Hasarlı alanlar, yüzey deformasyonları ve yüzey çatlakları, 
Fosroc epoksi tamir harçları ile onarılmalıdır. Detaylı bilgi 
için Fosroc teknik servisine danışınız.

Yeni beton zeminler

Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az 
nem içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve 
yağ, gres, harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. 
Fazla beton kalıntıları, zayıf yüzey, çimento şerbeti,uygun 
mekanik aşındırma yöntemleri ile aşındırıldıktan sonra, toz 
ve serbest parçacıklar endüstriyel vakum ekipmanları ile 
temizlenmelidir.

Eski beton zeminler

Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Tüm yüzeyler uygun mekanik 
aşındırma yöntemleri ile aşındırılmalı, serbest parçacıklar 
ve toz endüstriyel vakum ekipmanları ile temizlenmelidir. 
Yağ ve gres lekeleri, özel kimyasal temizleme maddeleri 
veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir.

Astarlama

Normal şartlarda, alt yüzeyin sağlam ve yüksek kaliteli 
gözeneksiz bir beton olması durumunda astarlama gerek-
memektedir. Betonun kalitesine ilişkin herhangi bir şüphe 
var ise veya gözenekli ve emici olması halinde, Nitoprime 
31 ile astarlanmalıdır. Tavsiyeler için, lütfen yerel Fosroc 
ofislerine danışınız.

Kaplama katına başlamadan önce astar uygulamasının 
kürünü alması beklenmelidir.  Yüzey aşırı gözenekliyse, 
ikinci bir astar katı gerekli olabilir.

Karıştırma

Nitoflor FC150 A ve B komponentleri, iyice karıştırılmalıdır. 
Komponent B, komponent A kovasına boşaltıldıktan sonra 
homojen renk ve kıvam elde edilinceye kadar düşük devirli 
bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Set miktarları tama-
men kullanılmalıdır.  Hiçbir şekilde solvent tiner kullanıl-
mamalıdır.

Standart uygulama

Nitoflor FC150’ nin ilk katı, epoksi uygulamasına uygun 
kaliteli bir rulo veya çekçek yardımıyla eksiz bir kaplama 
elde edilecek şekilde uygulanmalıdır. Kullanmadan önce 
rulodaki serbest ve zayıf parçalar uzaklaştırılmalıdır. En az 
200 mikron film kalınlığında uygulanmalıdır. Şartnamenin 
talep etmesi halinde kalınlık arttırılabilir. Taban kat ilk kü-
rüne ulaştığında (20°C’de 12 saat veya 35°C’de 5 saat) 
üst kat, en az 200 mikron kalınlığında yukarıda açıklandığı 
gibi uygulanmalıdır. Homojen bir kaplama elde edilmesini 
sağlamaya özen gösterilmelidir.

Kaymaz doku uygulaması

Kaymaz dokuya ihtiyaç duyulursa, ilk kat standart uygula-
ma yöntemi ile en az 250 mikron kalınlıkta uygulanmalıdır. 
Uygulama henüz yaşken, seçilen Nitoflor Anti-slip Grain’ler 
veya uygun ebattaki silis kumu yüzeye serpilmelidir. Tav-
siye edilen yöntem, ilk katın tamamen kaplanmasıdır,yani, 
agregalar taban katın üzerini tamamen kapatacak şekilde 
uygulanmalıdır.

Alternatif olarak, daha düşük tekstürlü sonuç elde etmek 
için Nitoflor Antislip Grain veya sislis kumu, hafifçe rastgele 
serpilebilir ancak görsellik açısından homojen yüzey doku-
su oluşturmaya dikkat edilmelidir.
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İlk kat, başlangıç kürüne ulaştığında (20°C’de 12 saat veya 
35°C’de 5 saat), fazla Anti Slip Grain veya sislis kumu, hafif 
zımpara makineleri ile zımparalanmalı, serbest partiküller 
ve toz  yüzeyden vakumekipmanları ile temizlenmelidir.

Üst kat, şeçilen agreganın gradasyonuna göre, en az 250 
mikron kalınlık oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. Homo-
jen bir kaplama ve agrega yüzeyinin tamamen kapatılma-
sını sağlamayaözen gösterilmelidir.

Genleşme derzleri
Mevcut yüzeydeki genleşme derzleri muhafaza edilmeli 
ve Nitoflor FC 150 kaplama yüzeyine taşınmalıdır. Fosroc, 
zemin kaplamaları için özel olarak geliştirilmiş derz dolgu 
ürünlerine sahiptir. Tavsiye için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Kısıtlamalar

Nitoflor FC150, yüksek nem, potansiyel ozmos sorunla-
rı veya BS 8203 EK A veya Hammond COCO tipi beton/
harç nem ölçere göre %75’den fazla bağıl neme sahip olan 
veya olabilecek yüzeylere uygulanmamalıdır.

Fosroc, zemin hazırlama yöntemi olarak asitli kullanımını 
tavsiye etmemektedir. Kullanılması halinde, yöntem proje 
danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

Tüm epoksi kaplamalarda olduğu üzere, olumsuz ortam 
koşulları, yetersiz bakım koşulları altında ve zaman içinde 
hafif renk değişiklikleri yaşanabilir. Bu renk değişiklikleri, 
performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir

Zemin ve ortam ısısı +5°C altında veya +35°C üzerinde 
ise kaplama yapılmamalıdır yada şartlandırma yöntemleri 
uygulanmalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Paketleme
Nitoprime 31 14 kg set
Nitoflor FC150 26,3 kg set

Komponent A (Baz) 20,2 kg
Komponent B (Sertleştirici) 4,8 kg

Komponent C (Colorpot) 1,3 kg
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Standart sarfiyat
İnce Kaplama (0,5 mm)
Nitoprime 31 250-500 gr/m²
Nitoflor FC150 300 gr/m² 
Nitoflor FC150 300 gr/m² 
Kaymaz Kaplama  (0,8 - 1,5 mm, Orta Pürüzlü)
Nitoprime 31 250-500 gr/m²
Nitoflor FC150 300 gr/m² 
Anti Slip Grain No2 veya
0,3-0,8 mm Silis Kumu

   300 – 1500 gr/m²

Nitoflor FC150 300 gr/m² 
Kaymaz Kaplama  (0,8 - 1,5 mm, Az Pürüzlü)
Nitoprime 31 250-500 gr/m²
Nitoflor FC150 300 gr/m² 
Anti Slip Grain No 2 veya
0,1-0,3 mm Silis Kumu

300 – 1500 gr/m²

Nitoflor FC150 300 gr/m² 

Not: Sarfiyat rakamları teorik olup, malzeme kaybı ve yü-
zeyin çeşitliliği ve niteliğine, saha ve uygulama şartlarına 
bağlı olarak, gerçek sarfiyat miktarları artabilir. Yukarıda 
belirtilen Nitoflor FC 150 ambalaj miktarı renklendirilmiş 
malzeme miktarı olup, ürün naturel (renksiz) olarakta te-
min edilebilmektedir. Bu durumda set başına 1,3 kg renk 
pigmenti ilavesi gereklidir.

Saklama

Raf ömrü

Nitoflor FC150, 35°C altında, kapalı depo koşullarında, 
açılmamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir

Saklama koşulları

Açılmamış orijinal ambalajı içinde 35°C altında kuru bir 
yerde saklayın.Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik 
Bilgi Formuna başvurunuz.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
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Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor FC150, Nitoprime 31 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Sol-
vent buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102  33°C
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1006/20/B
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Solventsiz, yüksek dayanımlara sahip, epoksi reçine 
esaslı, tiksotropik zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor FC150TX, yüksek  kimyasal ve aşınma dayanım-
larına sahip zemin kaplama sistemidir.  Kimyasallar, yağlar 
ve grese karşı yüksek seviyede dayanım gerektiren aşağı-
da belirtilen ıslak alanlar için idealdir. 

 ■ Üretim tesisleri

 ■ Ambalajlama alanları

 ■ Bakım hangarları

 ■ Otoparklar,tamir atölyeleri, depolar

Avantajlar

 ■ Dayanıklı, düşük bakım maliyetleri

 ■ Çok çeşitli endüstriyel kimyasallara dayanım

 ■ Solventsiz - kokusuz 

 ■ Kaymaz, portakal kabuğu yüzey

 ■ Tam bir koruma sağlar, likit uygulama

 ■ Çalışma ortamını iyileştirmek ve kaygan alanları be-
lirlemek için geniş bir renk seçeneği 

Tanımı

Nitoflor FC150 TX kimyasal saldırılara karşı dayanım kabi-
liyetlerinden dolayı özel seçilmiş kür ajanları içeren epoksi 
reçine esaslı solventsiz kaplama sistemidir. 

Şartname

Epoksi reçine zemin kaplaması Fosroc Nitoflor FC150 TX 
olacaktır. Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı en az 400 
mikron olacak ve 70 N/mm2 basınç dayanımı, 40 N/mm2 

eğilme dayanımı ve 20 N/mm2 çekme dayanımına sahip 
olacaktır. Zemin hazırlığı, karıştırma ve uygulama, üretici-
nin güncel bilgi föyüne göre yapılmalıdır.  

Dizayn kriterleri

Nitoflor FC150 TX,  en az 300 mikron kalınlığında bir zemin 
kaplama sistemi olarak uygulanır. Gerekli olduğu durumlar-
da birden fazla kat uygulanması mümkündür.  Kaymaz bir 
doku elde etmek için, son kat uygulandıktan hemen sonra 
Tekstürlü (Mercan) Rulo kullanılarak yüzeye tekstür verilir.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri

Kapak açıldıktan 
sonra kap ömrü

 40 dakika, 20°C’de
 20 dakika, 30°C’de

Kürlenme süresi
 24 saat, 20°C’de
 18 saat, 30°C’de

Katlar arası bekleme
 36 saat, 20°C’de
 15 saat, 30°C’de

Hafif trafik yükü
 24 saat, 20°C’de
 18 saat, 30°C’de

Ağır trafik yükü
 48 saat, 20°C’de
 24 saat, 30°C’de

Kimyasal dayanım  7 gün
Yoğunluk 1,60 gr/cm3

Basınç dayanımı 
  70 N/mm2

Eğilme dayanımı 
  40 N/mm2

Çekme dayanımı
ASTM D638-99  40 N/mm2

Su emme
ASTM D570-98 < %0.1
Shore Serliği
ASTM D2240  1996  77-85 Shore D

Yukarıdaki değerler 20°C ve 30°C’de kontrollü laboratuvar 
ortamında test edildiğinde elde edilmiştir, saha koşulların-
da farklılık gösterebilir.

Kimyasal Dayanım

Tam kürlenen Nitoflor FC150 TX numuneleri, endüstriyel 
ortamlarda yaygın bulunan çok çeşitli agresif kimyasallar-
da test edilmiştir. Testler, 168 saat ASTM D 543 standartla-
rına göre yapılmıştır (23°C+2'de 7 gün).

1504-2
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Asitler
Laktik Asit %10  Dayanıklı
Sitrik Asit %10  Dayanıklı
Asetik Asit %10  Dayanıklı
Hidroklorik Asit %50  Dayanıklı
Sülfürik Asit %50  Dayanıklı
Nitrik asit %25  Dayanıklı
Alkaliler
Sodyum hidroksit %50  Dayanıklı
Amonyak (0.880) %10  Dayanıklı
Solventler
Petrol  Dayanıklı
Yağ  Dayanıklı
Kerosen  Dayanıklı
Bütanol  Dayanıklı
Skydrol  Dayanıklı
Denatüre Alkol  Dayanıklı
Diğerleri
Doymuş şeker çözeltisi  Dayanıklı

Üre (doymuş)  Dayanıklı

Ağartıcı %5  Dayanıklı

Yukarıdaki özelliklerin tamamı, laboratuvar kontrollü test-
lerle belirlenmiştir ve gerçekte karşılaşılacaklardan yüksek 
olabilir.

Buna rağmen, başarılı sonuçlar için iyi bakım uygulamaları 
takip edilmelidir.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sa-
hip olması, zemin sistemi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Tüm beton zeminler, C25 ve üzeri beton sınıfına sahip ol-
malı, betonun çekme mukavemeti 1,5 N/mm2 den yüksek 
olmalıdır.

Hasarlı alanlar, yüzey deformasyonları ve yüzey çatlakları, 
Fosroc epoksi tamir harçları ile onarılmalıdır. Detaylı bilgi 
için Fosroc teknik servisine danışınız.

Yeni beton zeminler

Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az 
nem içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve 
yağ, gres, harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. 
Fazla beton kalıntıları, zayıf yüzey, çimento şerbeti,uygun 
mekanik aşındırma yöntemleri ile aşındırıldıktan sonra, toz 
ve serbest parçacıklar endüstriyel vakum ekipmanları ile 
temizlenmelidir.

Eski beton zeminler
Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Tüm yüzeyler uygun mekanik 
aşındırma yöntemleri ile aşındırılmalı, serbest parçacıklar 
ve toz endüstriyel vakum ekipmanları ile temizlenmelidir. 
Yağ ve gres lekeleri, özel kimyasal temizleme maddeleri 
veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir.

Astarlama
Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeyler solventsiz epoksi 
astar Nitoprime 31 ile ürün broşüründe belirtilen kriterlere 
göre astarlanmalıdır.

Kaplama katına başlamadan önce astar uygulamasının 
kürünü alması beklenmelidir.  Yüzey aşırı gözenekliyse, 
ikinci bir astar katı gerekli olabilir.

Karıştırma
Nitoflor FC150 TX A ve B komponentleri, iyice karıştırılma-
lıdır. Komponent B, komponent A kovasına boşaltıldıktan 
sonra homojen renk ve kıvam elde edilinceye kadar düşük 
devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Set miktarları 
tamamen kullanılmalıdır.  Hiçbir şekilde solvent tiner kulla-
nılmamalıdır.

Standart uygulama
Nitoflor FC150 TX astar üzerine, epoksi uygulamasına uy-
gun kaliteli bir mala veya çekçek yardımıyla eksiz bir kap-
lama elde edilecek şekilde uygulanmalıdır. Uygulamanın 
hemen ardından Tekstürlü (Mercan) Rulo ile yüzey dokusu 
verilmelidir. En az 300 mikron film kalınlığında uygulan-
malıdır. Şartnamenin talep etmesi halinde kalınlık arttırı-
labilir. Birden fazla kat uygulacak durulmarda sadece son 
kat uygulamasında tekstürlü rulo kullanılmalıdır. Katmanlı 
uygulamada 1.kat ilk kürüne ulaştığında (20°C’de 12 saat 
veya 35°C'de 5 saat  üst kat, en az 300 mikron kalınlığında 
yukarıda açıklandığı gibi uygulanacaktır. Homojen bir kap-
lama elde edilmesini sağlamaya özen gösterilmelidir.

Genleşme derzleri
Mevcut yüzeydeki genleşme derzleri muhafaza edilmeli ve 
Nitoflor FC150 TX kaplama yüzeyine taşınmalıdır. Fosroc, 
zemin kaplamaları için özel olarak geliştirilmiş derz dolgu 
ürünlerine sahiptir. Tavsiye için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.
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Kısıtlamalar

Nitoflor FC150 TX, yüksek nem, potansiyel ozmos sorun-
ları veya BS 8203 EK A veya Hammond COCO tipi beton/
harç nem ölçere göre %75’den fazla bağıl neme sahip olan 
veya olabilecek yüzeylere uygulanmamalıdır.

Fosroc, zemin hazırlama yöntemi olarak asitli kullanımını 
tavsiye etmemektedir. Kullanılması halinde, yöntem proje 
danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

Tüm epoksi kaplamalarda olduğu üzere, olumsuz ortam 
koşulları, yetersiz bakım koşulları altında ve zaman içinde 
hafif renk değişiklikleri yaşanabilir. Bu renk değişiklikleri, 
performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Paketleme
Nitoprime 31  14 kg set
Nitoflor FC150 TX  21,3 kg set

Komponent A (Baz)    17,4 kg
Komponent B (Sertleştirici)     2,6 kg

Komponent C (Colorpot)     1,3 kg
Fosroc Solvent 102  5 litre teneke
Standart sarfiyat
Nitoprime 31  250-500 gr/m²
Nitoflor FC150 TX  350 gr/m² , yakla-

şık 200 mikron film 
için

Not: Sarfiyat rakamları teorik olup, malzeme kaybı ve yü-
zeyin çeşitliliği ve niteliğine, saha ve uygulama şartlarına 
bağlı olarak, gerçek sarfiyat miktarları artabilir.Yukarıda 
belirtilen Nitoflor FC 150 TX ambalaj miktarı renklendiril-
miş malzeme miktarı olup, ürün naturel (renksiz) olarakta 
temin edilebilmektedir. Bu durumda set başına 1,3 kg renk 
pigmenti ilavesi gereklidir.

Saklama

Raf ömrü

Nitoflor FC150 TX, 35°C altında, kapalı depo koşullarında, 
açılmamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahip-
tir.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor FC150 TX, Nitoprime 31 ve Fosroc Solvent 102 
cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. 
Solvent buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102  33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/1007/20/B
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Beton zeminler için kuartz agregalı monolitik 
yüzey sertleştirici

Kullanım Alanları

Nitoflor Hardtop, yeni beton yüzeylerin yüksek aşınma ve 
darbe dayanımı kazanmasını sağlamak için, kuru serpme 
metodu ile taze betona monolitik olarak bağlanan yüksek 
performanslı bir yüzey oluşturur. 

Güç santralleri, ağır endüstri tesileri, tarım binaları, damıt-
ma tesisleri, laboratuvarlar, mezbahalar, depolar, yükleme 
alanları ve atölyeler gibi ağır mekanik yük ortamlarında 
kullanıma uygundur.

Avantajlar

 ■ Kullanıma hazırdır – katkı maddesi ilavesi gerekmez

 ■ Sert, aşınma dayanımı yüksek bir yüzey oluşturur

 ■ Taze beton yüzeylere monolitik olarak bağlanır

 ■ Yağ ve gres emilimini azaltan homojen bir yüzey 
oluşturur

 ■ Çeşitli epoksi ve poliüretan zemin kaplama sistemleri 
ile kaplanabilir.

 ■ Metalik agrega içermez, paslanmaz

Tanımı

Nitoflor Hardtop, kullanıma hazır paketlenmiş, yüksek ka-
liteli toz yüzey sertleştiricidir. Yerleştirme ve işlenebilirlik 
özelliklerini arttıran çeşitli katkılar, özel granülometrik ku-
artz agrega ve portland çimentosu içerir. 

Nitoflor Hardtop, son derece sağlam ve aşınmaya daya-
nıklı yoğun, gözeneksiz bir yüzey sağlamak için monolitik 
kürlenir. Monolitik kürlenmesi, ince granolitik uygulamalar-
da dahi karşılaşılması muhtemel çiçeklenme, büzüşme, 
çatlama vs gibi problemlerin oluşmasını engeller.

Dizayn Kriterleri

Beton
Uygulama yapılacak betonun çimento içeriği minimum 300 
kg/m3 olmalıdır. Beton karışımı, ayrışmayı en aza indire-
cek ve su kusmasını kontrol edecek şekilde tasarlanma-
lıdır. Bununla birlikte Nitoflor Hardtop  ilk uygulandığında 
yeterli miktarda ıslanmasını sağlamak için belirli miktarda 
su içeriği olması istenir.

0,55’in altında su/çimento oranına ulaşmak için Fosroc 
Conplast* serisinden su azaltıcı katkı maddelerinin kulla-
nılması tavsiye edilir. Beton, sahada 75 ila 100 mm çökme 
değerine sahip olmalıdır.

Beton, doğru yüzey yapısı ve minimum çimento şerbeti 
oluşumuna özen gösterilerek, beton tekniğine uygun ola-
rak yerleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Temel betonunun tam 
olarak sıkıştırılmasını sağlamak için kenar bitiş noktalarına 
ve köşelerine özellikle dikkat edilmelidir. 

Vakumla suyunu alma tavsiye edilmez.

Özellikler

Aşınma Dayanımı

Nitoflor Hardtop, Taber Aşınma testine göre (1 Kg, H22 
Diski), uygulama kalınlığına bağlı olarak, uygulandığı beto-
nun aşınma dayanımlarını %300 - %500 arasında arttırdığı 
gözlemlenmiştir. 

ASTM C944 standardına göre; 357 kg/m³ çimento içeren, 
su:çimento oranı 0.45 ve 28 günlük basınç mukavemeti 
60 MPa olan kontrol betonu üzerindeki iyileştirme oranları 
aşağıdaki gibidir:

Nitoflor Hardtop 
Sarfiyat Oranı(Kg/m²)

Kontrol Betonu üzerindeki 
iyileştirme (%)

3 404
4 484
5 540

Basınç Dayanımı (BS 1881 Bölüm 116 1983’e göre)
Pratik uygulamalarda elde edilenlere eşdeğer su içerik-
lerinde, Nitoflor Hardtop küplerinin 28 günlük tipik basınç 
dayanımı 70 N/mm2’dir.

Sertlik (Mohs ölçeği)
Nitoflor Hardtop içerisinde bulunan agrega, Mohs orijinal 
ölçeğinde 8 sertlik değerine sahiptir.

Şartname

Zeminler, gösterildiği yerlerde metalik olmayan, paslan-
maz 8 Mohs sertliğinde agregalar içeren monolitik yüzey 
sertleştirici Nitoflor Hardtop ile kaplanmalıdır. Uygulama, 
betonun aşınma dayanımını en az %300 arttırabilmelidir.

Nitoflor Hardtop taze beton zeminlere kuru serpme yön-
temi ile uygulanmalıdır. Beton henüz yaşken ancak ayak 
basma derinliği 3-6 mm aralığındayken uygulama yapılma-
lıdır.

Toz, 3-5 kg/m2 kg sarfiyat ile iki aşamada uygulanmalıdır. 
Kenar bitiş noktaları uygulamalarında üreticinin yazılı şart-
larına uygun olacak şekilde özel olarak dikkat edilmelidir. 
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Kullanım Talimatları 

Nitoflor Hardtop ortalama 3-5 kg/m2 sarfiyat ile homojen 
şekilde uygulanmalıdır. Serpme alanının belirlenerek sar-
fiyat kontrolünde fayda vardır. Uygulama alanına yetecek 
kadar malzeme sahada hazır bulundurulmalıdır.

Nitoflor  Hardtop, beton henüz taze, ancak ayak basma de-
rinliği 3-6 mm’ye ulaştığında uygulanmaya başlanmalıdır.

Geniş zeminlerde, doğru uygulama zamanını belirlemek, 
sürekli kontrol ile mümkündür.

Nitoflor Hardtopuygulama aşamaları:

 ■ Nitoflor Hardtop, 2-3 kg/m² sarfiyat ile homojen ola-
rak zemine serpilmeli, ve betonun suyunu bünyesine 
alıp renk değiştirmesi beklenmelidir. Yüzey perdah 
aşamasına geldiğinde, küçük alanlarda ahşap mala, 
büyük alanlarda perdah makinaları ile tepsi perdah 
yapılarak betona monolitik bağlanması sağlanmalı-
dır.

 ■ Perdahlamadan hemen sonra, kalan 1-2 kg/m2 Nitof-
lor Hardtop kenar ve  köşeler öncelikli olacak şekilde 
yüzeye eşit olarak uygulanmalı ve renk değiştirmesi 
beklendikten sonra tepsi perdahı ile yüzeye yerleşti-
rilmelidir.

 ■ Yerleştirme işlemi bittikten sonra, perdah makinası 
bıçakları veya çelik mala ile yüzey istenilen düzgün-
lüğe getirilmelidir.

Kenar Bitiş Noktaları
Özellikle fazla aşınma ve darbeye maruz kalacak, soğuk 
derzler ve dökümden sonra kesilecek çatlak kontrol derz 
kesitlerinde ek bir koruma sağlanması faydalı olacaktır. 
Bunu sağlamak amacı ile 

 ■ Betonun tesviye edilmesinden hemen sonra, Nitof-
lor Hardtop, çatlak kontrol derz kesitlerinde, 100 mm 
genişliğinde şerit şeklinde, 5 kg/m² sarfiyat ile  serpil-
meli ve yüzeye yedirilmelidir.

 ■ Aynı zamanda, soğuk derz kesitlerindeki beton (kalıp 
kenarları), 10 mm derinliğinde kaldırılarak, yerine az 
miktarda suyla harç haline getirilmiş Nitoflor Hardtop 
yerleştirilmeli ve betona tamamen bağlandığından 
emin olunmalıdır.

Bu işlem, kritik kesitteki bu alanların daha fazla güçlendiril-
mesini sağlayacaktır.

Nitoflor Hardtop uygulamasının zamanlaması önemlidir ve 
yeterli malzeme, ekip ve ekipmanın sahada bulunmasına 
dikkat edilmelidir. Düzgün bir bitiş için, Nitoflor Hardtop ile 
reaksiyona girecek yeterli miktarda suyun bulunması çok 
önemlidir. Diğer taraftan eğer su kusmaları  oluşuyorsa bu 
nihai malzeme performansını olumsuz etkileyecektir. 

Nitoflor Hardtop uygulaması üzerine dışarıdan su serpil-
mesi, zeminin genel kalitesine ve yüzey performansına 
zarar verecektir.

Renkli zeminler ekstra dikkat gerektirir ve tamamlandıktan 
sonra hasar ve nemlenmeye karşı korunmalıdır. Ton fark-
lılıklarının oluşmaması için, yüzeydeki malzeme miktarının 
homojen olmasına ve uygulama aşamalarında farklılık ol-
mamasına dikkat edilmelidir. 

Not: Nitoflor Hardtop uygulamalarının Fosorc uzman uy-
gulayıcı bayileri tarafından yapılması tavsiye edilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışın.

Temizlik
Ekipmanlar kullanıldıktan sonra, sertleşmeden derhal su 
ile temizlenmelidir.

Kürlenme

Nitoflor Hardtop ile işlenmiş beton zeminlerden maksi-
mum performansı elde edebilmek için kürleme yapılması 
çok önemlidir. Doğru kürleme işlemi, yapılan uygulamanın 
mekanik performanslarını koruma ve arttırmanın yanı sıra, 
hava koşulları kaynaklı rötre oluşumunu da engelleyecek-
tir. Fosroc Concure ürün yelpzesi içerisinde, kürleme ya-
nında aşınma permansını arttırma, cilalama vs gibi ekstra 
özellikleride bulunan çok çeşitli kür ürünleri mevcuttur. 

Yüzey İşlemleri 

Nitoflor Hardtop ile yüksek yoğunluklu, düşük gözenekli 
yüzeyler elde edilir ve daha sonrasında yüzey işlemleri-
ne gerek yoktur. Daha fazla işlem gerektiğinde lütfen yerel 
Fosroc ofisine danışın.

Kısıtlamalar
 ■ Aşınma yüklerinin çok fazla olduğu ortamlarda Nitof-

lor Emeritop uygulaması düşünülebilir. Detaylar için 
lokal Fosroc ofisine danışınız.

 ■ Nitoflor Emeritop’u , asit ve asit tuzlarına ya da nor-
mal Portland çimentosu içeren, betonu hızla deforme 
eden malzemelere maruz kalmış alanlarda kullan-
mayınız.  

 ■ Kalsiyum klorür içeren ya da %3’ten fazla hava sü-
rüklemesi olan betona uygulamayınız.
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Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir

Paketleme
Nitoflor Hardtop 25 kg kraft torba
Sarfiyat
Nitoflor Hardtop 4-8 kg/m2

Performans özelliklerine ulaşabilmek için önerilen sarfiya-
ta uymalıdır.Herhangi bir değişiklik, aşınma dayanımı ve 
renkli zeminlerde, yüzey kalitesi ve kıvamı üzerinde olum-
suz etkiye neden olabilir.

Saklama 
Orijinal ambalajında, çevre şartalarından korunmuş hasar-
sız paketlerde Nitoflor Hardtop’un raf ömrü 12 aydır.
Yüksek sıcaklık ve çok nemli alanlarda depolanması raf 
ömrü kısalacaktır.
Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor Hardtop, karıştırıldığında veya nemlendiğinde 
cilde zararlı olabilecek alkalileri serbest bırakan çimento 
tozları içerir.
Nitoflor Hardtop gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş 
eder. Tozu solumaktan ve cilt ve gözlerle temasından 
kaçınılmalıdır. Uygun eldiven ve koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır.
Cilt ile temasında su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında 
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formları-
na başvurunuz.

Ek Bilgiler
Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna    
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1002/20/B
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Yüsek performanslı poliüretan kaplama

Kullanım Alanları

Nitoflor HB200 UT, Nitoflor Coving UT yüzeyinin kaplaması 
için tasarlanmış, üç komponentli poliüretan kaplamadır. 

Görünüm

Renkli düzgün mat bitiş

Kokukuz

Nitoflor HB200 UT su bazlı ve kokusuzdur.

Kimyasal Dayanım

Nitoflor HB200 UT, gıda, süt ve süt ürünleri, ilaç endüst-
rilerinde ve imalat atölyelerinde yaygın olarak kullanılan 
sitrik asit (meyve), sirke (%50 asetik asit), laktik asit (gıda 
ve süt ürünleri), alkoller (metanol ve etanol) gibi çok çe-
şitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ayrıca Nitoflor HB200 
UT,  inorganik asitlere, yakıtlara, hidrolik yağlara, mineral 
yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır. Etkili temizlik ve 
bakım yöntemleri uygulanmalıdır. Detaylı bilgi için Fosroc'a 
danışın.

Temas süresine, sıcaklığa, kimyasalın türüne ve uygula-
nan temizliğe bağlı olarak lekelenme veya renk değişikliği 
meydana gelebilir. Bu, ürünün performansını veya kulla-
nım ömrünü etkilemez.

Uygulama Şartları

Uygulama sıcaklık aralığı +5°C - +30°C’dir. Yoğuşma veya 
çiçeklenme gibi riskleri azaltmak için uygulamanın tamam-
lanmasını takip eden 48 saat içerisinde, zemin ve uygula-
ma yüzeyinin, çiğ oluşma sıcaklığının min. 3°C üzerinde 
olması sağlanmalıdır.

Tipik Özellikler, 28 günde 20°C’de
Basınç Dayanımı

BS 6319-2 50 MPa
Çekme Dayanımı

BS 6319-7 8 MPa
Eğilme Dayanımı

BS6319-3 14 MPa
Kopma Dayanımı >Beton
Taber Aşınma Dayanımı (ASTM D4060)

H22 diski, mg/1000 çevrim 300
CS17 diski, mg/1000 çevrim 150

Su Emme
ASTM C413 0,2%

Çalışma Sıcaklığı -45°C - +120°C
İdeal Uygulama Sıcaklığı +15°C - +30°C

30°C’de Kür Tablosu

Uygulama Süresi
 Nitoflor HB200 UT 15 dakika

Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karışımdan 
sonra malzemenin hemen zemine dökülmesini takip eden 
uygulama süresidir.

Bitmiş Kaplama
Hafif yaya yüküne dayanım 16-48 saat
Hafif trafik yüküne dayanım 24 saat
Ağır trafik yüküne dayanım 48 saat
Tam kimyasal dayanım 7 gün

Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karışımdan 
sonra malzemenin hemen zemine dökülmesini takip eden 
uygulama süresidir.

Kullanım talimatları

Nitoflor HB200 UT üç komponentli bir üründür. Sertleştirici 
bileşenin tamamı, renkli reçine bileşeninin içerisine boşal-
tılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 
1 dakika karıştırılmalıdır. Toz komponent karışım devam 
ederken yavaşça eklenmeli ve topaksız ve homojen bir 
kıvam elde edinceye kadar 1-2  dakika karıştırılmalıdır. 
Kısa kıllı rulo ile, yüzeyi iyice ıslatacak şekilde uygulama 
yapılmalı ve yüzey rulo ile düzeltilmelidir. Dengesiz uygu-
lama kalınlığı, bozuk yüzey görüntüsüne sebep olacaktır. 
Aşağıdaki sarfiyatlara uyarak, tek kalın kat yerine, iki kat 
uygulama tercih edilmelidir.

Paketleme

Nitoflor HB200 UT 2 kg set
Part A (Reçine) 0,5 kg

Part B (Sertleştirici) 0,5 kg
Dolgu 1 kg

Sarfiyat

Nitoflor HB200 UT
(her kat için 200 mikron ıslak film 
kalınlığı)

0,300 kg/m²kat

Not: Verilen değerler teoriktir. Zaiyat ve yüzey pürüzlülüğü-
ne göre değerler değişiklik gösterebilir.

1504-2
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Renk

Nitoflor HB200 UT standart Fosroc renklerinde temin 
edilbilir. Fosroc Nitoflor HB200 UT hızlı renk değiştirmez, 
zamanla sararabilir. Değişim oranı UV ışığına ve ısı sevi-
yelerine bağlıdır. Bu durum açık renkler ve mavi tonlarla 
daha belirgin olacaktır. Bu gibi durumlarda ürünün kulla-
nım ömrü veya kimyasal dayanımı azalmaz. 

Temizlik

Düzenli bir bakım ve temizlik, ürünün ömrünü, kaymazlık 
değerlerini ve rengini korumak için çok önemlidir. Nitoflor 
HB200 UT standart endüstriyel temizlik malzemeleri ve 
kimyasalları kullanılarak kolayca temizlenebilir. Temizlik 
kimyasalları ve koruma için tedarikçinize danışın.

Sağlık ve Güvenlik

Nitoflor HB200 UT cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Uygun havalandırmalı ortamlarda kullanıl-
malı ve solunmamalıdır.

Koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli 
havalandırma sağlanmalı, Kapalı alanlarda uygun mas-
ke kullanılmalıdır. Cilt temasını engellemek için koruyucu 
kremler kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, bol 
su ile yıkanmalı ardından sabunlu su ile temizlenmelidir. 
Solvent kullanılmamalıdır.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitoflor HB200 UT yanıcı değildir. 

Saklama ve Raf Ömrü

Nitoflor HB200 UT nin raf ömrü +10ºC - +30ºC arası ka-
palı kaplarında ve kuru bir ortamda stoklandığı taktirde 12 
aydır. (Agrega komponenti için 6 aydır) Bu sıcaklık değer-
lerinin dışında veya sürekli ısı değişimlerine maruz kalan 
ortamlarda stoklanan ürünlerin raf ömrü azalabilir. Dondan 
koruyunuz.

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem uygulama sırasında veya kürlenme süre-
sinde %75’in üzerinde ise veya uygulama yüzeyi çiğ oluş-
ma sıcaklığından 5ºC aşağıda ise imalatı yapmayın. Hava 
sıcaklığı, uygulama yüzeyi sıcaklığı uygulama esnasında 
veya kürlenme sırasında +5ºC nin altında olacaksa uygu-
lamayı yapmayın. 

Uygulanacak beton minimum 28 günlük ve basınç dayanı-
mı 25 MPa üzerinde olmalıdır.

Fosroc Nitoflor HB200 UT üretimi partiler halinde gerçek-
leşir. Hassas tolerans değerlerine sahip olmasına rağmen 
farklı partiler arasında küçük renk farklılıkları oluşabilir.

Teknik tavsiye

Bu veya başka bir Fosroc ürünü hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisine başvurun.

Not

Bu belgede yer alan bilgiler ve verilen tüm diğer teknik 
tavsiyeler, mevcut bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, mevcut üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları, 
özellikle patent hakları da dahil olmak üzere, bizim tarafı-
mızdan herhangi bir sorumluluk veya başka bir yasal so-
rumluluk gerektirmez.

Özellikle, açık veya dolaylı olarak hiçbir garanti veya ya-
sal olarak ürün özelliklerinin garantisi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla 
gelişmeye göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Müş-
teri, gelen malların dikkatle incelenmesi ve test edilmesi 
yükümlülüğünden muaf değildir. Burada açıklanan ürünün 
performansı, yalnızca müşterinin sorumluluğunda olan 
kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gereken testlerle 
doğrulanmalıdır. Başka şirketler tarafından kullanılan ticari 
adlara atıfta bulunmak ne bir tavsiye ne de benzer ürünle-
rin kullanılamayacağı anlamına gelmez.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler doğru, net ve bilgi ve 
tecrübemizinsonucu olsa da, kullanım koşulları ve uygula-
ma ekibikontrolümüz dışında olduğundan, temsilcilerimiz 
veya distribütörlerimiz tarafından yapılan herhangi bir öne-
ri garanti yerine geçmez veya ima edilemez.

TR/1031/21/A
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Tanım

Fosroc Nitoflor RT6000 UT, darbeye, aşınmaya, kimyasal 
saldırılara ve diğer fiziksel saldırılara karşı yüksek düzey-
de dayanıklılıkla tasarlanmış, ağır hizmet tipi, mala ile uy-
gulanan poliüretan esaslı zemin şapıdır. Hafif dokulu yüze-
yi, ürünü hem ıslak hem de kuru işleme ortamları için ideal 
hale getirir.

Fosroc Nitoflor RT6000 UT, baz, sertleştirici, renkli agrega 
ve ikinci bir agrega içeren dört komponentli bir üründür.

Görünüm

Hafif, kaymaz dokuya sahip, eksiz ve mat yüzeylidir. Nitof-
lor RT6000 UT, bitmiş zeminde kaymaya karşı dirençli bir 
profil veren beyaz agrega içerir. İlk uygulandığında, zemin 
tek tip renkli bir yüzeye sahip olacaktır. Ancak genel kulla-
nımla birlikte beyaz agrega dekoratif, alacalı bir görünüm 
vermeye başlayacaktır.

Avantajları

 ■ 9 mm kalınlığında buharlı temizlemeye ve sıcak suya 
maruz kalmaya dayanıklıdır

 ■ Çok yüksek kimyasal dayanım 

 ■ Soğuk hava depoları ve dondurucu odalar için kulla-
nıma uygundur

 ■ Lekelenmez

 ■ Eksiz uygulama 

 ■ Yüksekaşınma dayanımı

 ■ Kaymaz

Kalınlık

6 – 9 mm

Lekesiz

Nitoflor RT6000 UT su bazlıdır ve leke bırakmaz.

Alt yüzey

Beton, polimer takviyeli şaplar, granolitik beton üzerine uy-
gulanabilir.

Sıcaklık Dayanımı

9 mm kalınlıkta uygulandığında, Nitoflor RT6000 UT so-
ğuk hava depoları için uygundur. Nitoflor RT6000 UT 9 mm 
kalınlığında ve zemin normal ortam sıcaklığındayken ha-
reketli bir hortum kullanılarak 120°C'de buharla temizleme 
işlemine dayanıklıdır. 

Tipik Özellikler

BS 8205-6 Tip 8 Zemin  (ağır-çok 
ağır hizmet tipi)

Basınç Dayanımı, 28 günde
BS 6319-2   56 MPa

Kopma Dayanımı
BS 6319-7 5.7 MPa

Eğilme Dayanımı
BS6319-3 13.9  MPa

Çalışma Sıcaklığı 
6 mm -15°C’den +70°C’ye
9 mm -45°C’den +90°C’ye

İdeal Uygulama Sıcaklığı +15°C - +30°C

Kimyasal Dayanım 

Nitoflor RT6000 UT, konsantre sitrik asit (meyveler), sirke 
(%50 asetik asit), laktik asit (gıda ve süt ürünleri) ve yaygın 
alkoller gibi gıda, süt ürünleri ve ilaç endüstrilerinde yaygın 
olarak kullanılan çok çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir 
(metanol ve etanol).

Nitoflor RT6000 UT ayrıca çok çeşitli inorganik asitlere, 
yakıtlara, hidrolik yağlara, mineral yağlara ve çözücülere 
karşı dirençlidir. Temizliği iyi yapılmalıdır. Daha fazla tavsi-
ye için lütfen Fosroc'a danışınız.

Bekleme süresine, sıcaklığa, kimyasalın türüne ve yapılan 
temizliğe bağlı olarak bazı kimyasallarda lekelenme veya 
renk solması meydana gelebilir. Bu, ürünün hizmet kalite-
sini veya dayanıklılığını etkilemez.

30°C’de Kür Tablosu

Uygulama Süresi
Nitoflor SL3000 UT 15-20 dakika
Nitoflor RT6000 UT 15-20 dakika

Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karışımdan son-
ra malzemenin hemen zemine dökülmesini takip eden uy-
gulama süresidir.

Bitmiş Kaplama
Hafif yaya yüküne dayanım 8 saat
Hafif trafik yüküne dayanım 24 saat
Ağır trafik yüküne dayanım 48 saat
Tam kimyasal dayanım 7 gün

Not: Kür süreleri ortalama değerlerdir ve yol göstermesi 
amacıyla verilmiştir. Saha şartlarına bağlı olarak değişken-
lik gösterebilir.

Ağır yük ortamları için mala ile uygulanan 
poliüretan beton kaplama sistemi
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Uygulama Şartları

En iyi sonuçlar, ortam, malzeme ve zemin sıcaklığı +15°C- 
+30°C arasındayken alınabilir. Ürün sıcaklığını ideal aralı-
ğa getirmek için ürün bileşenleri, uygun şekilde yerelleşti-
rilmiş zorunlu soğutma veya ısıtma ekipmanı kullanılarak 
serin bir alanda (veya düşük ortam sıcaklığı durumunda 
sıcak bir alanda) saklanmalıdır. Ürün bu ideal sıcaklık ara-
lığının dışında uygulanabilir (minimum 10°C ve maksimum 
34°C) fakat yüzeyde mala izleri kalabilir. Bu durum ürünün 
fiziksel özelliklerini veya dayanıklılığını etkilemez.

Yoğuşma veya çiçeklenme gibi riskleri azaltmak için as-
tarlama öncesinde ve uygulamanın tamamlanmasını takip 
eden 48 saat sonrasına kadar, zemin ve uygulama yüze-
yinin, çiğ oluşma sıcaklığının min. 3°C üzerinde olması 
sağlanmalıdır.

Kullanım Talimatları

Nitoflor RT3000 UT, BS 8024 Part 6:2008; Sentetik Reçine 
Zemin Kaplamaları Uygulama Metodu ve Fosroc Poliüre-
tan Beton Uygulama Metodolojisinde belirtilen uygulama 
tekniklerine hakim uzman uygulayıcılar tarafından uygu-
lanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı 

Yetersiz yüzey hazırlığı kaplamada aderans zayıflıklarına 
ve kopmalara sebep olacaktır. Kaplamalarda veya akışkan 
uygulanan kaplama sistemlerinde, son katın alt yüzeyde-
ki kusurları yansıtma eğilimi vardır. Bu tip uygulamalarda, 
elmas taşlama ve shot blast yöntemleri ile yüzey aşındı-
rılması tavsiye edilir. Freze ve asit aşındırma yöntemleri 
tavsiye edilmez.

Uygulama kalınlığının iki katı derinliğinde ve en fazla 10 
mm genişliğinde tüm köşeler, dilatasyon ve kontrol derzleri 
kenarlarında, kapı kesitlerinde ve ortamdaki herçeşit de-
tayların kenarlarında kilit derzleri açılması ve kir ve tozdan 
tamamen arındırılması gereklidir.

Yeni Beton Zeminler 

Beton sınıfı BS 8500-2: 2002’ye göre minimum C30 olmalı 
ve su itici bir katkı içermemelidir. Bir beton çekici kullanıla-
rak değerlendirildiğinde yüzey mukavemeti 25'in üzerinde ol-
malı veya yüzey gerilme mukavemeti 1,5 MPa'yı geçmelidir. 

Çimento şerbeti, yüzey koruyucuları veya kür malzemeleri 
var ise shot blast veya elmas taşlama ekipmanı ile iri agre-
galar açığa çıkacak şekilde yüzeyden temizlenmelidir. Ha-
zırlıklar bittikten sonra bütün toz ve pislik sanayi tipi vakum 
ekipmanları ile tamamen temizlenmelidir.

Zemin üzerine oturan döşemelerde CP102 (Binaların Ze-
minden Suya Karşı Korunması İçin Uygulama Kodu) kri-
terlerine uygun bir yalıtım membranı ile su izolasyonu ya-
pılmalıdır.

Eski Beton Zeminler 

Beton yüzeyindeki, çimento şerbeti, tüm kalıntılar, kir, zayıf 
parçacıklar,  shot blast veya elmas taşlamayöntemleri kul-

lanılarak iri agregalar yüzeyde görünecek şekilde yüzey-
den temizlenmelidir. Yüzey hazırlığından sonra bütün toz 
ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile tamamen temiz-
lenmelidir. Zeminde ağır yağlar veya gres var ise mekanik 
bir şekilde veya buhar temizliğiyle veya biyolojik temizleme 
yardımıyla giderilmeli, yüksek basınçlısu jeti ile aşındırıl-
malı ve temizlenmeli, akabinde penetrasyonu yüksek bir as-
tar uygulanmalıdır. Uzun süredir gres ve yağ birikintisine ma-
ruz kalan yüzeyleri bu yöntemlerle temizlemek zor olabilir, bu 
durumda etkilenmiş tabakayı komple kaldırmak gerekebilir.

Mevcut yapılarda, eğer işlevsel neme dayanıklı bir memb-
ran yok ise uygulama öncesi, yüzeyde bir su izolasyon 
membranı uygulanabilir. Hidrostatik basınç bazı durum-
larda kaplamanın zeminden kopmasına sebep olabilir. Bu 
durumun meydana gelme olasılığı olan yerlerde, örneğin 
yer altı suyu tablasının alt tabakadan daha yüksek olduğu 
ve harici tanklamanın uygulanmadığı yerlerde, basınç tah-
liyesi, örneğin doğrudan drenaj ile sağlanmalıdır.

Temizliği ve sağlamlığı doğrulamak için yakın bir görsel in-
celeme yapılmalıdır. Zayıf veya şüpheli alanlar onarılmalıdır.

Uygulama Talimatları

Astarlama/Sıyırma Katmanı

Nitoflor SL3000 UT astar/sıyırma katı olarak yaklaşık 1 mm 
kalınlığında uygulanmalıdır, gerçek sarfiyat yüzey pürüzlü-
lüğüne ve emiciliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu 
sıyırma katman astarlama ve zemini düzeltme amaçlıdır.

Fosroc Nitoflor SL3000 UT, üç komponentli bir üründür. 
Ürünü karıştırmak için düşük devirli, zorlamalı sarmal 
veya çift kanatlı bir karıştırıcı önerilir. Baz ve sertleştirici 
bileşenlerinin içeriğini büyük bir plastik kaba boşaltınız ve 
karıştırınız. Renkli agrega bileşenini de boşaltınız ve en az 
1 dakika, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karış-
tırmaya devam ediniz.

Astar, mala ile, homojen bir şekilde yayılarak, kilit derz-
leri tamamen ıslanacak şekilde uygulanmalıdır. Nitoflor 
RT6000 UT uygulanmadan önce astar katmanı 20°C’de, 
12-48 saat arası kürlenmeye bırakılmalıdır. Eğer 48 saati 
geçti ise yüzey tekrar aşındırılıp yeni bir sıyırma katı daha 
uygulanması gerekmektedir.

Eğer astar katmanında zeminden yukarıya hava çıkışı ol-
duğunu gösteren ciddi iğne delikleri gözlemleniyorsa dü-
zeltici önlemler alınmalıdır. Tavsiye için yerel Fosroc ofi-
sinizle iletişime geçiniz. Aksi taktirde astardaki bu delikleri 
son kaplama katında da görme riskiniz olacaktır.

Nitoflor RT6000 UT Uygulaması

Karışımın yapılması için yüksek performanslı, kazanlı bir 
mikser kullanılması tavsiye edilir. Baz ve sertleştirici kompo-
nentleri büyük bir plastik kaba boşaltıp karıştırılmalıdır. İki ag-
rega bileşenini de kaba boşaltın ve en az 1 dakika, topaksız 
bir karışım elde edilinceye kadar karıştırmaya devam ediniz. 

Astarlanmış alanlara çelik bir şamandıra kullanarak gerekli 
kalınlıkta uygulayınız. Kilit derzlerin tamamen dolduğun-
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dan ve ıslandığından emin olunmalıdır. Kürlenmiş zeminle-
rin olası risklerden korunması için Kraft torba benzeri nefes 
alan bir malzeme kullanılmalıdır. Polietilen kullanılmamalı-
dır. Yüzey nemden ve direkt su temasından en az 4 gün 
boyunca korunmalıdır.

Temizlik

Düzenli bir bakım ve temizlik, ürünün ömrünü, kaymazlık 
değerlerini ve rengini korumak için çok önemlidir. Nitoflor 
RT6000 UT standart endüstriyel temizlik malzemeleri ve 
kimyasalları kullanılarak kolayca temizlenebilir. Temizlik 
kimyasalları ve ekipman için tedarikçinize danışın.

9 mm kalınlıkta uygulandığında Fosroc Nitoflor RT6000 UT 
hareketli bir hortum kullanılarak buharla temizlenebilir.

Paketleme

Nitoflor SL3000 UT 20,25 kg set
Nitoflor RT6000 UT
(Nitoflor SL3000 UT (20.25 Kg) ve 
Nitoflor RT6000 UT Part D'den (16 
Kg) oluşur)

36,25 kg set

Sarfiyat
Nitoflor SL3000 UT
(Astar/Sıyırma katı)

Nominal 
10 m²/ paket

Nitoflor RT6000 UT (Kaplama)
6 mm Kalınlık 2.23 m²/paket
9 mm Kalınlık 1,48m²/paket

Not: Verilen değerler teoriktir. Zaiyat ve yüzey pürüzlülüğü-
ne göre değerler değişiklik gösterebilir.

Renkler

Fosroc Nitoflor RT6000 UT, bir dizi standart Fosroc rengin-
de mevcuttur. Fosroc Nitoflor RT6000 UT zamanla sarara-
bilir. Değişim oranı, UV ışığına ve ısı seviyelerine bağlı ola-
caktır ve tahmin edilemez. Bu, daha açık renkler ve mavi 
tonlarda daha belirgin olacaktır. Bu ürünün performansını 
veya kimyasal dayanım özelliklerini etkilemez.

Sağlık ve Güvenlik

Nitoflor SL3000 UT ve Nitoflor RT6000 UT cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlayın ve buharları solumaktan kaçının.

Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve göz koruması kullanın. 
Kapalı alanlarda çalışılıyorsa, uygun koruyucu solunum 
ekipmanı kullanılmalıdır. Bariyer kremlerin kullanılması ek 
cilt koruması sağlar. Deri ile teması halinde bol temiz su ile 
yıkayınız, ardından sabun ve su ile temizleyiniz. Solvent 
kullanmayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın
Nitoflor SL3000 UT ve Nitoflor RT6000 UT yanıcı değildir.

Saklama ve Raf Ömrü

Nitoflor SL3000 UT ve Nitoflor RT6000 UT, açılmamış am-
balajlarında kuru bir ortamda, üstü kapalı olarak 10°C ile 
30°C arasında depolandığında 12 ay (renkli agrega bileşe-
ni için 6 ay) raf ömrüne sahiptir. Bu sıcaklık değerlerinin dı-
şında veya sürekli ısı değişimlerine maruz kalan ortamlarda-
depolanırsa ürünlerin raf ömrü kısalabilir. Dondan koruyunuz.

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem uygulama sırasında veya kürlenme süre-
sinde %90’ın üzerinde ise veya uygulama yüzeyi çiğ oluş-
ma sıcaklığından 3°C aşağıda ise uygulamayı yapmayınız. 

Hava sıcaklığı, uygulama yüzeyi sıcaklığı uygulama esna-
sında veya kürlenme sırasında +5°C’nin altında olacaksa 
uygulamayı yapmayınız. 

Uygulama 15°C - 30°C ideal sıcaklık aralığının dışında, mi-
nimum 10°C ve maksimum 34°C olmak üzere yapılabilir, 
ancak yüzey bitişinde mala izleri kalabilir.

Uygulanacak beton minimum 28 günlük ve basınç dayanı-
mı 25 MPa üzerinde olmalıdır.

Fosroc Nitoflor RT6000 UT üretimi partiler halinde gerçek-
leşir. Hassas tolerans değerlerine sahip olmasına rağmen 
farklı partiler arasında küçük renk farklılıkları oluşabilir.

Fosroc Nitoflor RT6000 UT hızlı renk değiştirmez, zaman-
la sararabilir. Değişim oranı UV ışığına ve ısı seviyelerine 
bağlıdır. Bu durum açık renkler ve mavi tonlarda daha be-
lirgin olacaktır. Bu gibi durumlarda ürünün kullanım ömrü 
veya kimyasal dayanımı azalmaz.

Teknik tavsiye
Bu veya başka bir Fosroc ürünü hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisine başvurunuz.

Not: Bu belgede yer alan bilgiler ve verilen tüm diğer teknik 
tavsiyeler, mevcut bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, mevcut üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları, 
özellikle patent hakları da dahil olmak üzere, bizim tarafı-
mızdan herhangi bir sorumluluk veya başka bir yasal so-
rumluluk gerektirmez.

Özellikle, açık veya dolaylı olarak hiçbir garanti veya ya-
sal olarak ürün özelliklerinin garantisi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla 
gelişmeye göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Müş-
teri, gelen malların dikkatle incelenmesi ve test edilmesi 
yükümlülüğünden muaf değildir. Burada açıklanan ürünün 
performansı, yalnızca müşterinin sorumluluğunda olan 
kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gereken testlerle 
doğrulanmalıdır. Diğer şirketler tarafından kullanılan ticari 
adlara atıfta bulunmak ne bir tavsiye ne de benzer ürünle-
rin kullanılamayacağı anlamına gelir.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler doğru, net ve bilgi ve 
tecrübemizinsonucu olsada, kullanım koşulları ve uygula-
ma ekibikontrolümüz dışında olduğundan, temsilcilerimiz 
veya distribütörlerimiz tarafından yapılan herhangi bir öne-
ri garanti yerine geçmez veya ima edilemez.

TR/1023/20/B
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Solventsiz, yüksek dayanımlara sahip, epoksi re-
çine bazlı, 1, 0-2, 5 mm kalınlığında uygulanabi-
len, self leveling zemin kaplaması

Kullanım Alanları
Nitoflor SL1500, yüksek  kimyasal ve aşınma dayanımlı 
zemin kaplamasıdır.  Kimyasallar, yağlar ve grese karşı 
yüksek seviyede dayanım gerektiren aşağıda belirtilen  
alanlar için idealdir: 

 ■ Üretim tesisleri

 ■ Ambalajlama alanları

 ■ Bakım hangarları

 ■ Otoparklar,tamir atölyeleri, depolar

Avantajlar

 ■ Dayanıklı, düşük bakım maliyetleri

 ■ Çok çeşitli endüstriyel kimyasallara dayanım

 ■ Solventsiz - kokusuz 

 ■ Düzgün yüzeyli

 ■ Tam bir koruma sağlar, likit uygulama

 ■ Ortam yüklerine göre düşük kalınlıklarda 
uygulanabilme 

Tanımı

Nitoflor SL1500 kimyasal saldırılara karşı dayanım kabili-
yetlerinden dolayı özel seçilmiş kür ajanları içeren epoksi 
reçine esaslı solventsiz bir sistemdir. Sistem, ağırlıkları 
fabrikada belirlenmiş A&B komponentlerinden oluşmakta-
dır ve tamamı sistem için önemli reaktif bileşenler içermek-
tedir. Sistem içerisine 1:0,3 – 1:0,7 oranında 0,1-0,3 mm 
silis kumu ilavesi ile çeşitli kalınlıklarda uygulanabilmek-
tedir.

Şartname

Epoksi reçine zemin kaplaması Fosroc Nitoflor SL1500 
olacaktır. Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı en az 1000 
mikron olacak ve 70 N/mm² basınç dayanımı, 40 N/mm² 
eğilme dayanımı ve 20 N/mm² çekme dayanımına sahip 
olacaktır. Zemin hazırlığı, karıştırma ve uygulama, üretici-
nin güncel bilgi föyüne göre yapılmalıdır.  

Dizayn kriterleri

Nitoflor SL1500,  astar üzeri en az 700 mikron kalınlığında 
bir zemin kaplama sistemi olarak uygulanır. Gerekli olduğu 
durumlarda malzeme içerisine çeşitli oranlarda 0,1-0,3 mm 
silis kumu ilavesi çeşitli kalınlıklarda uygulanabilir.

Tipik Özellikler
Aşağıdaki değerler 20°C ve 30°C’de test edildiğinde elde 
edilmiştir.

Karışımın tipik özellikleri
Yoğunluk ~1,37g/m³
Kap Ömrü

20°C 40 dakika
30°C 20 dakika

Kürlenme Süresi
20°C 24 saat
30°C 18 saat

Katlar Arası Bekleme
20°C 36 saat
30°C 15 saat

Hafif Trafik Yükü
20°C 24 saat
30°C 18 saat

Ağır Trafik Yükü
20°C 48 saat
30°C 24 saat

Kimyasal dayanım 7 gün
Kuru kayma dayanımı, 23°C’de
UK SRG 
sınıflandırması Oldukça düşük

Basınç Dayanımı 
70 N/mm²

Eğilme Dayanımı 
40 N/mm²

Çekme Dayanımı
ASTM D638-99 20 N/mm²

Su emme
ASTM D570-98 < %0.1

Shore Serliği
ASTM D2240 : 1996  77-85 Shore D

Kimyasal Dayanım

Tam kürlenen Nitoflor SL1500 numuneleri, endüstriyel or-
tamlarda yaygın bulunan çok çeşitli agresif kimyasallarda 
test edilmiştir. Testler, 168 saat ASTM D 543 standartlarına 
göre yapılmıştır (23°C±2'de 7 gün).

1504-2
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Asitler
Laktik Asit %10 : Dayanıklı
Sitrik Asit %10 : Dayanıklı
Asetik Asit %10 : Dayanıklı
Hidroklorik Asit %50 : Dayanıklı
Sülfürik Asit %50 : Dayanıklı
Nitrik asit %25 : Dayanıklı
Alkaliler
Sodyum hidroksit %50 : Dayanıklı
Amonyak (0.880) %10 : Dayanıklı
Solventler
Petrol : Dayanıklı
Yağ : Dayanıklı
Kerosen : Dayanıklı
Bütanol : Dayanıklı
Skydrol : Dayanıklı
Denatüre Alkol : Dayanıklı
Diğerleri
Doymuş şeker çözeltisi : Dayanıklı
Üre (doymuş) : Dayanıklı
Ağartıcı %5 : Dayanıklı

Not : Yukarıdaki özelliklerin tamamı, laboratuvar kontrol-
lü testlerle belirlenmiştir ve gerçekte karşılaşılacaklardan 
yüksek olabilir.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin malzemesi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Yeni beton zeminler
Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az nem 
içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve yağ, 
gres, harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. Faz-
la beton kalıntıları, zayıf yüzey, elmas taşlama veya grit/
blasting yöntemleri ile sağlam betona kadar aşındırılmalı 
sonra toz kalıntıları  vakumla temizlenmelidir.

Eski beton zeminler
Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Eski beton zeminler için, beton 
kalıntıları, mekanik aşındırma, çizme veya grit-blasting ile 
uzaklaştırılır. Yağ ve gres lekeleri, özel kimyasal temizleme 
maddesi veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir.

Herhangi bir hasarlı alan veya yüzey deformasyonları, Fos-
roc epoksi tamir harçları ürünlerden biriyle onarılmalıdır.

Astarlama
Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeyler solventsiz epoksi 
astar Nitoprime 31 ile ürün broşüründe belirtilen kriterlere 
göre astarlanmalıdır.

Kaplama katına başlamadan önce astar uygulamasının 
kürünü alması beklenmelidir.  Yüzey aşırı gözenekliyse, 
ikinci bir astar katı gerekli olabilir.
Karıştırma
Nitoflor SL1500 A komponenti  kullanmadan önce iyice 
karıştırılmalıdır. Komponent B, komponent A kovasına bo-
şaltıldıktan sonra homojen renk ve kıvam elde edilinceye 
kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazır-
lanan sistem çözümüne göre, karışıma 0,1-0,3 mm silis 
kumu ilave edilip homojen hale gelinceye kadar karışıma 
devam edilmelidir. Sanayi tipi yavaş devirli, karıştırıcıların 
kullanılması tavsiye edilir. Set miktarları tamamen kullanıl-
malıdır.  Hiçbir şekilde solvent kullanılmamalıdır.

Standart uygulama
Nitoflor SL1500, astar üzerine, epoksi uygulamasına uy-
gun kaliteli bir mala veya çekçek yardımıyla eksiz bir kap-
lama elde edilecek şekilde uygulanmalıdır. Uygulamanın 
hemen ardından kirpi rulo ile kaplamanın havası alınmalı-
dır. Homojen bir kaplama elde edilmesini sağlamaya özen 
gösterilmelidir. Nitoflor SL 1500 kumlanmamış astar yü-
zeylere yapışma özelliğine sahiptir ancak eğer astar üzeri 
kumlama yapılmış ise bir sıyırma katmanı gerekebilir

Genleşme derzleri
Mevcut yüzeydeki genleşme derzleri muhafaza edilmeli ve 
Nitoflor SL1500 kaplama yüzeyine taşınmalıdır. Fosroc, 
zemin kaplamaları için özel olarak geliştirilmiş derz dolgu 
ürünlerine sahiptir. Tavsiye için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Kısıtlamalar
Nitoflor SL1500, yüksek nem, potansiyel ozmos sorunla-
rı veya BS 8203 EK A veya Hammond COCO tipi beton/
harç nem ölçere göre %75’den fazla bağıl neme sahip olan 
veya olabilecek yüzeylere uygulanmamalıdır.

Tüm epoksi kaplamalarda olduğu üzere, olumsuz ortam 
koşulları altında zaman içinde hafif renk değişiklikleri ya-
şanabilir. Bu renk değişiklikleri, performans üzerinde olum-
suz bir etkiye sahip değildir.
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Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Paketleme
Nitoprime 31 14 kg set
Nitoflor SL1500 25 kg set

Komponent A (Baz) 20 kg
Komponent B (Sertleştirici) 5 kg

Fosroc Solvent 102 5 lt teneke
Sarfiyat
Standart Sistem Çözümleri
1 mm Self Levelling Sistem
Astar Nitoprime 31 350 gr/m²
Dolgu Kumu 0.1 - 0.3 mm Silis Kumu 350 gr/m²
Son Kat Nitoflor SL1500 700 gr/m²
Dolgu Kumu0.1 - 0.3 mm Silis Kumu 350 gr/m²
2,5 mm Self Levelling Sistem
Astar Nitoprime 31 350 gr/m²
Dolgu Kumu0.1 - 0.3 mm Silis Kumu 350 gr/m²
Serpme Kum 1500 gr/m²
Ara Kat Nitoflor SL1500 400 gr/m²
Dolgu Kumu 0.1 - 0.3 mm Silis Kumu 200 gr/m²
Son Kat Nitoflor SL 1500 1200 gr/m²
Dolgu Kumu 0.1 - 0.3 mm Silis Kumu 600 gr/m²

Not: Sarfiyat rakamları teorik olup, malzeme kaybı ve yü-
zeyin çeşitliliği ve niteliğine, saha ve uygulama şartlarına 
bağlı olarak, gerçek sarfiyat miktarları artabilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitoflor SL1500, 35°C altında depo koşullarında, açılma-
mış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal ambalajı içinde 35°C altında kuru bir 
yerde saklayın. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik 
Bilgi Formuna başvurunuz

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor SL1500, Nitoprime 31 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Sol-
vent buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna-
başvurunuz.

TR/1009/20/B
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2-3 mm kalınlıkta, poliüretan beton zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor SL2000 U, uzun süre dayanıklı bir kaplama gerek-
tiren orta yük altında çalışılan endüstriler için dizayn edil-
miştir. Düzgün mat yüzeyli, mekanik dayanımları yüksek, 
geçirimsiz, renkli ve yüksek kimyasal dayanım özelliklerine 
sahiptir. Hijyeniktir ve kolay temizlenir. Yiyecek, içecek, et 
ve süt işleme, ilaç  ve tamir/bakım sektörlerinde kullanıma 
uygundur.

Avantajları

 ■ Kolay uygulanabilirlik

 ■ Kokusuz

 ■ Kolay temizleme

 ■ Hijyenik

 ■ Eksiz

 ■ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım

Tanımı

Nitoflor SL 2000 U, üç bileşenli,  orta derecede yük ortam-
larında çalışabilen, serilerek uygulanan poliüretan beton 
zemin kaplamasıdır. 2-3 mm kalınlıklarda düzgüt mat yü-
zeylidir ve yüksek derecede aşınma, kimyasal dayanım ve 
fiziksel performans sağlar.

Kimyasal Dayanım
Nitoflor SL2000 U konsantre sitrik asit (meyvelerde), sirke 
ruhu (50% asetik asit), laktik asit (yiyecek ve süt ürünlerin-
de) ve genel alkoller(methanol&etanol) gibi   yemek, et ve 
süt, ilaç üretiminde genel kullanımı olan kimyasallara karşı 
dayanıklıdır. Nitoflor SL2000 U ayrıca çeşitli inorganik asit-
ler, yakıtlar, hidrolik yağlar, mineral yağlar ve solventlere 
karşı da dayanıklıdır. Uygulamadan sonra zeminin temiz 
ve düzgün kullanımı da önemlidir. Temas süresine, sıcaklı-
ğa, kimyasalın türüne ve uygulanan temizliğe bağlı olarak 
lekelenme veya renk değişikliği meydana gelebilir. Bu, ürü-
nün performansını veya kullanım ömrünü etkilemez.

Alt yüzey
Beton, polimer takviyeli şaplar, granolitik beton üzerine uy-
gulanabilir

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tamworth, 

B78 3XN, UK
13

DOP: UK9-189
Fosroc Nitoflor SL2000 U

EN 13813 SR - B2,0 - AR0,5 - IR20
Ateşe maruz kalmayan yapıların  iç ortamlarında 
kullanılan sentetik reçineli kaplama malzemeleri 

Yangın Dayanımı NPD
Korozif maddelere dayanım SR
Su geçirmezlik NPD
Aşınma dayanımı AR0,5
Yapışma dayanımı B2,0
Darbe dayanımı IR20
Ses yalıtımı NPD
Ses absorbsiyonu NPD
Termal dayanım NPD
Kimyasal dayanım NPD

Not: Yukarıda sonuçları verilen değerler standart labora-
tuvar ortamlarında elde edilmiştir. Gerçek sahadan alınan 
numuneler üzerinde yapılan testler, saha şartlarına bağlı 
olarak farklı sonuçlar verebilir.

Yukarıda verilen kaymazlık değerleri uygulama tekniğin-
den ve uygulanan zeminin şartlarından etkilenir. Kaymaz-
lık dayanımı eksik bakım şartlarından, koruyamamaktan 
ve yüzeydeki muhteviyattan dolayı zamanla azalabilir. 
Nitoflor SL2000 U uygulaması düz bir yüzey bırakır bu 
yüzden ıslandığında kaygan olabilir. Korumasını iyi takip 
etmek gereklidir.

Tipik Özellikler 

BS 8204-6(3-4mm) Tip 5 Zemin  (orta yük)
Çalışma Sıcaklığı -5oC - +60oC
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200C Kür Tablosu

Uygulama Süresi
Nitoflor SL2000 U 15-20 dakika
Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karıştırılan 
malzemenin hemen zemine dökülmesinden sonraki kul-
lanım süresidir.
Bitmiş Kaplama
Hafif yaya yüküne dayanım 12 saat
Hafif trafik yüküne dayanım 24 saat
Orta trafik yüküne dayanım 48 saat
Ağır trafik yüküne dayanım 7 gün
Tam kimyasal dayanım 7 gün

Not: Bu kür süreleri yaklaşık zamanlardır ve yol gösterme-
si amacıyla verilmiştir. Saha şartlarına bağlı olarak değiş-
kenlik gösterebilir.

Kullanım Talimatları 

Uygulama Şartları 
En iyi sonuçlar, ortam, malzeme ve zemin sıcaklığı 15°C 
-25°C arasındayken alınabilir. İdeal ürün sıcaklığını 
yakalayabilmek için ürün komponentleri, ortamda bulunan 
ısıtıcı veya soğutucu uygun bir ekipman yardımıyla veya 
ısı kontrollü kapalı ortamlarda depolanarak  şartlandırılma-
lıdır. Malzeme bu ideal sıcaklığın dışında da kullanıma uy-
gundur (minimum 10°C ve maksimum 32°C) fakat yüzeyde 
kirpi rulo izi kalabilir. Bu durum ürünün fiziksel özelliklerini 
veya dayanıklılığını azalmaz.

Yoğuşma veya çiçeklenme gibi riskleri azaltmak için astar-
lama öncesinden ve uygulamanın tamamlanmasını takip 
eden 48 saat sonraya kadar, zemin ve uygulama yüzeyi-
nin, çiğ oluşma sıcaklığının min. 3°C üzerinde olması sağ-
lanmalıdır.

Fosroc Nitoflor SL2000 U, BS 8024 Part 6:2008 kriterlerine 
göre, Sentetik Reçine esaslı Kaplamalar, Fosroc Uygula-
ma Metodolojisi, PU Beton Kaplamalar gibi dökümanlarda 
belirtilen uygulama tekniklerine hakim uzman uygulayıcılar 
tarafından uygulanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı 

Yetersiz yüzey hazırlığı kaplamada aderans zayıflıklarına 
ve kopmalara sebep olur. Yerinde uygulanan akışkan kap-
lama sistemlerinde, yüzey bozukluklarının kaplama yü-
zeyine yansıma riski vardır. Bu tip uygulamalarda, elmas 
taşlama ve shot blast yöntemleri ile yüzey aşındırılması 
tavsiye edilir. Freze ve asit aşındırma yöntemleri tavsiye 
edilmez.

Uygulama kalınlığının iki katı derinliğinde ve genişliğinde 
tüm köşeler, dilatasyon ve kontrol derzleri kenarlarında,   
kapı kesitlerinde ve ortamdaki her çeşit detayların kenarla-
rında kilit derzleri açılması ve kir ve tozdan tamamen arın-
dırılması gereklidir.

Yeni Beton Zeminler 
Beton sınıfı BS 8500-2: 2002 a göre minimum C25 olmalı 
ve su itici bir katkı içermemelidir. Schmid Çekici ile ölçülen 
zemin mukavemeti minimum 25 olmalı veya kopma muka-
vemeti minimum 1.5 MPa olmalıdır.

Çimento şerbeti, yüzey koruyucuları veya kür malzemeleri 
var ise bir shot blast veya elmas taşlama ekipmanı ile iri 
agregalar yüzeyde görünecek şekilde traşlanarak yüzey-
den tamamen kaldırılmalıdır. Hazırlıklar bittikten sonra bü-
tün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile tamamen 
temizlenmelidir.

Zemin üzerine oturan döşemelerde CP102 (Code Of Pra-
ctice For The Protection Of Buildings Against Water From 
The Ground) kriterlerine uygun bir yalıtım membranı ile su 
izalasyonu yapılmalıdır.

Eski Beton Zeminler 
Beton yüzeyindeki, çimento şerbeti, tüm kalıntılar, kir, za-
yıf parçacıklar,  shot blast veya elmas taşlama yöntem-
leri kullanılarak iri agregalar yüzeyde görünecek şekilde 
yüzeyden tamamen kaldırılmalıdır. Yüzey hazırlığından 
sonra bütün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile 
tamamen temizlenmelidir. Zeminde ağır yağlar veya gres 
var ise mekanik bir şekilde veya buhar temizliğiyle veya 
biyolojik temizleme yardımıyla kaldırılmalı, yüksek basınçlı 
su jeti ile aşındırılmalı ve temizlenmeli, akabinde penetras-
yonu yüksek bir astar uygulanmalıdır. Uzun süredir gres 
ve yağ birikintisine maruz kalan yüzeyleri bu yöntemlerle 
temizlemek zor olabilir, bu durumda etkilenmiş tabakayı 
komple kaldırmak gerekebilir.

Mevcut yapılarda, eğer bir su yalıtım membranı yok ise 
uygulama öncesi, yüzeyden bir su izolasyon membranı 
yapılması ihtimali değerlendirilmelidir.  Hidrostatik basınç 
bazı durumlarda kaplamanın zeminden ayrılmasına sebep 
olabilir. Bu durum genelde zemin su seviyesinin altında 
uygulama yapılan, su yalıtım membranının yapılmadığı 
durumlarda risk teşkil eder ve uygulama yapılmadan önce 
mevcut suyu belli yöntemlerle yapıdan uzaklaştırmak ge-
rekir (direkt drenaj gibi).

Temizliği ve sürekliliği temin etmek için iyi bir ortam incele-
mesi yapmak gerekir. Zayıf yüzeyler veya şüpheli bölgele-
rin tadilatı yapılmalıdır.

Uygulama Talimatları 

Astarlama/Sıyırma Katmanı
Nitoflor SL2000 U astar/sıyırma katı olarak yaklaşık 1 mm 
kalınlığında uygulanmalıdır, gerçek sarfiyat yüzey pürüzlü-
lüğüne ve emiciliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu 
sıyırma katman astarlama ve zemini düzeltme amaçlıdır. 
Astar mala ile, homojen bir şekilde, kilit derzleri ıslanacak 
şekilde uygulanmalıdır. Astar katmanı Nitoflor SL2000 U 
kaplama katı atılmadan önce 20°C de, 12-48 saat arası 
kürlenmeye bırakılmalıdır. Eğer 48 saati geçti ise yüzey 
tekrar aşındırılıp yeni bir sıyırma katı daha atılması ge-
rekmektedir. Eğer astar katı üzerinde ince, küçük delikler 
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gözlemleniyorsa zeminden yukarıya hava çıkışı olduğunu 
gösterir. Bu durumda acil bir şekilde gerekli önlemleri al-
mak gerekir. Yerel Fosroc ofisinize danışın. Aksi taktirde 
astardaki bu delikleri kaplama katında da görme riskiniz 
olacaktır.

Nitoflor SL2000 U Kaplama Katı
Nitoflor SL2000 U üç komponentli bir üründür. Karışımın 
yapılması için yüksek performanslı, kazanlı bir mikser kul-
lanılması tavsiye edilir. Renkli Reçine ve sertleştirici kom-
ponentleri büyük bir plastik kaba boşaltıp karıştırılmalıdır. 
Toz komponent karışım devam ederken yavaşça aynı kaba 
eklenmeli ve topaksız ve homojen bir kıvam elde edinceye 
kadar en az 3 dakika karıştırılmalıdır.

Karışım, zaman kaybetmeden, astarlanmış yüzeye 
istenilen uygulama kalınlığına uygun oranda dökülmeli ve 
taraklı veya ayarlı bir mala yardımı ile yayılmalıdır. Kirpi 
rulo yardımı ile kaplamanın havası alınmalıdır. Yüzey bo-
zuklukları oluşturmamak için, kirpileme işlemi malzemenin 
yayılmasını takip eden 3 dakika içerisinde tamamlanmalı-
dır. Kilit derzlerin tamamen dolduğundan ve ıslandığından 
emin olunmalıdır. İşlemin tamamlandığı alanlara kirpi rulo 
ile tekrardan dönülmemelidir, hızlı kür alan bir malzeme ol-
duğu için yüzeyde izler kalabilir. 

Bitmiş zeminlerin olası risklerden korunması için Kraft tor-
ba benzeri nefes alan bir malzeme kullanılmalıdır. Polieti-
len kullanılmamalıdır. Yüzey nemden ve direkt su temasın-
dan en az 4 gün boyunca korunmalıdır.

Paketleme
Nitoflor SL2000 U 27,30 kg set
Sarfiyat
Astar/Sıyırma katı 2 kg/m2

Kaplama
2 mm Kalınlık 4  kg/m2

3 mm Kalınlık 6 kg/m2

Not: Verilen değerler teoriktir. Zaiyat ve yüzey pürüzlülüğü-
ne göre değerler değişiklik gösterebilir.
Renkler
Fosroc Nitoflor SL2000 U standart Fosroc renklerinde üre-
tilir. Fosroc Nitoflor SL2000 U  alifatik değildir ve zamanla 
sararma yapabilir. Renk değişimi oranı UV'ye veya ısıya 
maruz kalma durumuna gore değişkenlik gösterebilir ve 
tahmin edilemez. Bu durum açık renlerde ve mavi tonlarda 
daha belirgin gözlenir ancak bu durum ürünün servis per-
formansını veya kimyasal dayanımını etkilemez.

Temizlik
Düzenli bir bakım ve temizlik, ürünün ömrünü, kaymazlık 
değerlerini ve rengini korumak için çok önemlidir. Nitoflor 
SL2000 U standart endüstriyel temizlik malzemeleri ve 
kimyasalları kullanılarak kolayca temizlenebilir. Temizlik 
kimyasalları ve koruma için tedarikçinize danışın.
Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor SL2000 U cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Uygun havalandırmalı ortamlarda kullanıl-
malı ve solunmamalıdır.
Koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli 
havalandırma sağlanmalı, Kapalı alanlarda uygun mas-
ke kullanılmalıdır. Cilt temasını engellemek için koruyucu 
kremler kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, bol 
su ile yıkanmalı ardından sabunlu su ile temizlenmelidir. 
Solvent kullanılmamalıdır.
Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Saklama ve Raf Ömrü
Nitoflor SL2000 U nin raf ömrü +10°C - +30°C  arası ka-
palı kaplarında ve kuru bir ortamda stoklandığı taktirde 12 
aydır. (Agrega komponenti için 6 aydır) Bu sıcaklık değer-
lerinin dışında veya sürekli ısı değişimlerine maruz kalan 
ortamlarda stoklanan ürünlerin raf ömrü azalabilir. Dondan 
koruyunuz.

Yangın

Nitoflor SL2000 U yanıcı değildir. 

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem uygulama sırasında veya kürlenme 
süresinde %90’ın üzerinde ise veya uygulama yüzeyi çiğ 
oluşma sıcaklığından 3ºC aşağıda ise imalatı yapmayın. 
Hava sıcaklığı, uygulama yüzeyi sıcaklığı uygulama 
esnasında veya kürlenme sırasında +10°C’nin  altında ola-
caksa uygulamayı yapmayın. 

Uygulanacak beton minimum 28 günlük ve basınç dayanı-
mı 25 Mpa üzerinde olmalıdır.

Fosroc Nitoflor SL2000 U üretimi partiler halinde gerçek-
leşir. Hassas tolerans değerlerine sahip olmasına rağmen 
farklı partiler arasında küçük renk farklılıkları oluşabilir.

Kaymazlık değerleri, zamana bağlı olarak, zayıf ba-
kım nedeni ile ve mazruz kaldığı kimyasal ve mekanik 
yüklerden dolayı azalabilir. Nitoflor SL2000 U düzgün 
yüzeyli olduğundan, yukarıdaki şartlar gerçekleştiğinde 
ıslak ortamlarda kayganlaşabilir. Kaplamanın kullanımı 
sırasında bakım ve temizlik kriterlerine uyulması çok 
önemlidir.  
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Not
Bu belgede yer alan bilgiler ve verilen tüm diğer teknik 
tavsiyeler, mevcut bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, mevcut üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları, 
özellikle patent hakları da dahil olmak üzere, bizim tarafı-
mızdan herhangi bir sorumluluk veya başka bir yasal so-
rumluluk gerektirmez.

Özellikle, açık veya dolaylı olarak hiçbir garanti veya ya-
sal olarak ürün özelliklerinin garantisi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla 
gelişmeye göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Müş-
teri, gelen malların dikkatle incelenmesi ve test edilmesi 
yükümlülüğünden muaf değildir. Burada açıklanan ürünün 
performansı, yalnızca müşterinin sorumluluğunda olan 
kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gereken testlerle 
doğrulanmalıdır. Başka şirketler tarafından kullanılan ticari 
adlara atıfta bulunmak ne bir tavsiye ne de benzer ürünle-
rin kullanılamayacağı anlamına gelmez.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler doğru, net ve bilgi ve 
tecrübemizinsonucu olsada, kullanım koşulları ve uygula-
ma ekibikontrolümüz dışında olduğundan, temsilcilerimiz 
veya distribütörlerimiz tarafından yapılan herhangi bir öne-
ri garanti yerine geçmez veya ima edilemez

Teknik tavsiye

Bu veya başka bir Fosroc ürünü hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisine başvurun

TR/1011/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.
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Orta, ağır yük ortamları için, 
poliüretan beton zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Poliüretan beton zemin kaplama sistemi Nitoflor SL3000 
UT, kimyasal, mekanik ve diğer fiziksel etkiler altında, uzun 
ömürlü bir kaplama gerektiren orta – ağır yük altında çalı-
şan endüstriler için dizayn edilmiştir. 

Tipik uygulama alanları yiyecek ve içecek, süt, ilaç ve ima-
lat alanlarını içerir.

Görünüm

Düzgün mat bitiş

Avantajları

 ■ Kolay uygulanabilirlik

 ■ Kokusuz

 ■ Kolay temizleme

 ■ Hijyenik

 ■ Eksiz

 ■ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım

Kalınlık

3 – 6 mm

Kimyasal Dayanım

Nitoflor SL3000 UT, gıda, süt ve süt ürünleri, ilaç endüstri-
lerinde ve imalat atölyelerinde yaygın olarak kullanılan çok 
çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. Etkili temizlik ve ba-
kım yöntemleri uygulanmalıdır. Detaylı bilgi için Fosroc’a 
danışın.

Temas süresine, sıcaklığa, kimyasalın türüne ve uygula-
nan temizliğe bağlı olarak lekelenme veya renk değişikliği 
meydana gelebilir. Bu, ürünün performansını veya kulla-
nım ömrünü etkilemez.

Alt yüzey

Beton, polimer takviyeli şaplar, granolitik beton üzerine uy-
gulanabilir.

.

Tipik Özellikler 

BS 8204-6 (3-4mm) Tip 5 Zemin  (orta yük)
BS 8204-6 (4-6mm) Tip 7 Zemin (ağır yük)
Basınç Dayanımı, 28 gün

ASTM C109 50.8 MPa

BS 6319-2   54 MPa
Kopma Dayanımı

BS 6319-7 6.8 MPa
Eğilme Dayanımı

BS6319-3 17.9  MPa
Yoğunluk (ASTM D792) 1968 kg/m3

Dinamik Elastise Modülü
ASTM C597 6266 MPa

Eğilme Modülü
ASTM C580 3295 MPa

Taber Aşınma Dayanımı (ASTM D4060)
H 22 103 mg/ 1000 çevrim

CS 17 125 mg/ 1000 çevrim
Su Emme (ASTM C413) % 0.06
Isıl Genleşme Katsayısı 
(BS EN1770) 5.6 x 10-5 / oC

Darbe Dayanımı(ASTM D2794)
3 mm kalınlık 8.1 J
6 mm kalınlık 10.8 J

Isıl İletkenlik
(Thermtest TPS metodu) 1.1 W/m.K

Kaymazlık Dayanımı
(ASTM E303) Kuru, S 96

32 (orta derece kay-
ma riski)

Yangın Dayanımı (BS 476-7)
Alev Yayılma  Sınıflandırması Sınıf 2

Temizlenebilirlik Uygun
Leke Tutmama
(IS-8639, 24 saat) Uygun

Çalışma Sıcaklığı 
3-4 mm -5oC’den +60oC’ye
5-6 mm -10oC’den +70oC’ye

İdeal Uygulama Sıcaklığı 15oC - 30 oC

Not: Yukarıda verilen kaymazlık değerleri uygulama 
tekniğinden ve uygulanan zeminin şartlarından etkile-
nir. Kaymazlık dayanımı düzensiz bakım, genel aşınma 
ve zayıf temizlik nedeniyle zamanla azalabilir. Nitoflor 
SL3000 UT uygulaması düzgün yüzeylidir bu yüzden 
ıslandığında kaygan olabilir. Temizlik ve bakım şartları-
na uymak önemlidir.

1504-2
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300C’de Kür Tablosu

Uygulama Süresi
Nitoflor SL3000 UT 15-20 dakika

Not: Uygulama prosedürüne uygun olarak karışımdan son-
ra malzemenin hemen zemine dökülmesini takip eden uy-
gualama süresidir.

Bitmiş Kaplama
Hafif yaya yüküne dayanım 12 saat
Hafif trafik yüküne dayanım 24 saat
Orta trafik yüküne dayanım 48 saat
Ağır trafik yüküne dayanım 7 gün
Tam kimyasal dayanım 7 gün

Not: Kür süreleri ortalama değerlerdir ve yol göstermesi 
amacıyla verilmiştir. Saha şartlarına bağlı olarak değiş-
kenlik gösterebilir.

Kullanım Talimatları 

Nitoflor SL3000 UT, BS 8024 Part 6:2008;Sentetik Reçine 
Esaslı kaplamalar Uygulama Metodu ve Fosroc Poliüre-
tan Beton Uygulama Metodolojisinde belirtilen uygulama 
tekniklerine hakim uzman uygulayıcılar tarafından uygu-
lanmalıdır.

Uygulama Şartları 
En iyi sonuçlar, ortam, malzeme ve zemin sıcaklığı 15°C 
-30°C arasındayken alınabilir. İdeal ürün sıcaklığını 
yakalayabilmek için ürün komponentleri, ortamda bulunan 
ısıtıcı veya soğutucu uygun bir ekipman yardımıyla veya 
ısı kontrollü kapalı ortamlarda depolanarak  şartlandırılma-
lıdır. Malzeme bu ideal sıcaklığın dışında da kullanıma uy-
gundur (minimum 10°C ve maksimum 34°C) fakat yüzeyde 
kirpi rulo izi kalabilir. Bu durum ürünün fiziksel özelliklerini 
veya dayanıklılığını azalmaz.

Yoğuşma veya çiçeklenme gibi riskleri azaltmak için astar-
lama öncesinden ve uygulamanın tamamlanmasını takip 
eden 48 saat sonraya kadar, zemin ve uygulama yüzeyi-
nin, çiğ oluşma sıcaklığının min. 3ºC üzerinde olması sağ-
lanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı 

Yetersiz yüzey hazırlığı kaplamada aderans zayıflıkları-
na ve kopmalara sebep olur. Yerinde uygulanan akışkan 
kaplama sistemlerinde, yüzey bozukluklarının kaplama yü-
zeyine yansıma riski vardır. Bu tip uygulamalarda, elmas 
taşlama ve shot blast yöntemleri ile yüzey aşındırılması 
tavsiye edilir. Freze ve asit aşındırma yöntemleri tavsiye 
edilmez.

Uygulama kalınlığının iki katı derinliğinde ve genişliğinde 
tüm köşeler, dilatasyon ve kontrol derzleri kenarlarında,   
kapı kesitlerinde ve ortamdaki herçeşit detayların kenarla-
rında kilit derzleri açılması ve kir ve tozdan tamamen arın-
dırılması gereklidir.

Yeni Beton Zeminler 

Beton sınıfı BS 8500-2: 2002 a göre minimum C30 olmalı 
ve su itici bir katkı içermemelidir. Schmid Çekici ile ölçülen 
zemin mukavemeti minimum 25 olmalı veya kopma muka-
vemeti minimum 1.5 MPaolmalıdır.

Çimento şerbeti, yüzey koruyucuları veya kür malzemeleri 
var ise bir shot blast veya elmas taşlama ekipmanı ile iri 
agregalar yüzeyde görünecek şekilde traşlanarak yüzey-
den tamamen kaldırılmalıdır. Hazırlıklar bittikten sonra bü-
tün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile tamamen 
temizlenmelidir.

Zemin üzerine oturan döşemelerde CP102 (Code Of Pra-
ctice For The Protection Of Buildings Against Water From 
The Ground) kriterlerine uygun bir yalıtım membranı ile su 
izalasyonu yapılmalıdır.

Eski Beton Zeminler 

Beton yüzeyindeki, çimento şerbeti, tüm kalıntılar, kir, zayıf 
parçacıklar,  shot blast veya elmas taşlama yöntemleri kul-
lanılarak iri agregalar yüzeyde görünecek şekilde yüzey-
den tamamen kaldırılmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra 
bütün toz ve pislik sanayi tipi vakum ekipmanları ile tama-
men temizlenmelidir. Zeminde ağır yağlar veya gres var 
ise mekanik bir şekilde veya buhar temizliğiyle veya biyolo-
jik temizleme yardımıyla kaldırılmalı, yüksek basınçlısu jeti 
ile aşındırılmalı ve temizlenmeli, akabinde penetrasyonu 
yüksek bir astar uygulanmalıdır. Uzun süredir gres ve yağ 
birikintisine maruz kalan yüzeyleri bu yöntemlerle temizle-
mek zor olabilir, bu durumda etkilenmiş tabakayı komple 
kaldırmak gerekebilir.

Mevcut yapılarda, eğer bir su yalıtım membranı yok ise 
uygulama öncesi, yüzeyden bir su izolasyon membranı 
yapılması ihtimali değerlendirilmelidir.  Hidrostatik basınç 
bazı durumlarda kaplamanın zeminden ayrılmasına sebep 
olabilir. Bu durum genelde zemin su seviyesinin altında 
uygulama yapılan, su yalıtım membranının yapılmadığı 
durumlarda risk teşkil eder ve uygulama yapılmadan önce 
mevcut suyu belli yöntemlerle yapıdan uzaklaştırmak ge-
rekir (direkt drenaj gibi).

Temizliği ve sürekliliği temin etmek için iyi bir ortam incele-
mesi yapmak gerekir. Zayıf yüzeyler veya şüpheli bölgele-
rin tadilatı yapılmalıdır.



387

Nitoflor SL3000 UT

Kullanım Talimatları 

Astarlama/Sıyırma Katmanı
Nitoflor SL3000 UT astar/sıyırma katı olarak yaklaşık 1 mm 
kalınlığında uygulanmalıdır, gerçek sarfiyat yüzey pürüzlü-
lüğüne ve emiciliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu 
sıyırma katman astarlama ve zemini düzeltme amaçlıdır. 
Astar mala ile, homojen bir şekilde, kilit derzleri ıslanacak 
şekilde uygulanmalıdır. Astar katmanı Nitoflor SL3000 UT 
kaplama katı atılmadan önce 20°C’de, 12-48 saat arası 
kürlenmeye bırakılmalıdır. Eğer 48 saati geçti ise yüzey 
tekrar aşındırılıp yeni bir sıyırma katı daha atılması ge-
rekmektedir. Eğer astar katı üzerinde ince, küçük delikler 
gözlemleniyorsa zeminden yukarya hava çıkışı olduğunu 
gösterir. Bu durumda acil bir şekilde gerekli önlemleri al-
mak gerekir. Lokal Fosroc ofisinize danışın. Aksi taktirde 
astardaki bu delikleri kaplama katında da görme riskiniz 
olacaktır.

Nitoflor SL3000 UT Kaplama Katı
Nitoflor SL3000 UT üç komponentli bir üründür. Karışımın 
yapılması için yüksek performanslı, kazanlı bir mikser kul-
lanılması tavsiye edilir. Sıvı ve sertleştirici komponentleri 
büyük bir plastik kaba boşaltıp karıştırılmalıdır. Renkli toz 
komponenti karışım devam ederken yavaşça aynı kaba 
eklenmeli ve topaksız ve homojen bir kıvam elde edinceye 
kadar en az bir dakika karıştırılmalıdır.

Karışım, zaman kaybetmeden, astarlanmış yüzeye 
istenilen uygulama kalınlığına uygun oranda dökülmeli ve 
taraklı veya ayarlı bir mala yardımı ile yayılmalıdır. Kirpi 
rulo yardımı ile kaplamanın havası alınmalıdır. Yüzey bo-
zuklukları oluşturmamak için, kirpileme işlemi malzemenin 
yayılmasını takip eden 10 dakika içerisinde tamamlanmalı-
dır. Kilit derzlerin tamamen dolduğundan ve ıslandığından 
emin olunmalıdır. İşlemin tamamlandığı alanlara kirpi rulo 
ile tekrardan dönülmemelidir, hızlı kür alan bir malzeme ol-
duğu için yüzeyde izler kalabilir. 

Bitmiş zeminlerin olası risklerden korunması için Kraft tor-
ba benzeri nefes alan bir malzeme kullanılmalıdır. Polieti-
len kullanılmamalıdır. Yüzey nemden ve direkt su temasın-
dan en az 4 gün boyunca korunmalıdır.

Paketleme
Nitoflor SL3000 UT 20,25 kg set
Sarfiyat
Astar/Sıyırma katı 2 kg/m2

Kaplama
3 mm Kalınlık 6 kg/m2

4 mm Kalınlık 8 kg/m2

6 mm Kalınlık 12 kg/m2

Not: Verilen değerler teoriktir. Zaiyat ve yüzey pürüzlülüğü-

ne göre değerler değişiklik gösterebilir.
Temizlik
Düzenli bir bakım ve temizlik, ürünün ömrünü, kaymazlık 
değerlerini ve rengini korumak için çok önemlidir. Nitoflor 
SL3000 UT standart endüstriyel temizlik malzemeleri ve 
kimyasalları kullanılarak kolayca temizlenebilir. Temizlik 
kimyasalları ve koruma için tedarikçinize danışın.

Sağlıkve Güvenlik
Nitoflor SL3000 UT cilt veya göz ile temas etmemelidir 
veya yutulmamalıdır. Uygun havalandırmalı ortamlarda 
kullanılmalı ve solunmamalıdır.

Koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli 
havalandırma sağlanmalı, Kapalı alanlarda uygun mas-
ke kullanılmalıdır. Cilt temasını engellemek için koruyucu 
kremler kullanılmalıdır. Cilt ile temas etmesi halinde, bol 
su ile yıkanmalı ardından sabunlu su ile temizlenmelidir. 
Solvent kullanılmamalıdır.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Saklama ve Raf Ömrü

Nitoflor SL3000 UT nin raf ömrü +10°C - +30°C arası ka-
palı kaplarında ve kuru bir ortamda stoklandığı taktirde 
12 aydır. (Agrega komponenti için 6 aydır) Bu sıcaklık de-
ğerlerinin dışında veya sürekli ısı değişimlerine maruz kalan 
ortamlarda stoklanan ürünlerin raf ömrü azalabilir. Dondan ko-
ruyunuz.

Yangın

Nitoflor SL3000 UT yanıcı değildir. 

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem uygulama sırasında veya kürlenme 
süresinde %90’ın üzerinde ise veya uygulama yüzeyi çiğ 
oluşma sıcaklığından 3ºC aşağıda ise imalatı yapmayın. 
Hava sıcaklığı, uygulama yüzeyi sıcaklığı uygulama 
esnasında veya kürlenme sırasında +10ºC nin altında ola-
caksa uygulamayı yapmayın. 

Uygulanacak beton minimum 28 günlük ve basınç dayanı-
mı 25 Mpa üzerinde olmalıdır.

Fosroc Nitoflor SL3000 UT üretimi partiler halinde gerçek-
leşir. Hassas tolerans değerlerine sahip olmasına rağmen 
farklı partiler arasında küçük renk farklılıkları oluşabilir.

Kaymazlık değerleri, zamana bağlı olarak, zayıf bakım 
nedeni ile ve maruz kaldığı kimyasal ve mekanik yükler-
den dolayı azalabilir. Nitoflor SL3000 UT düzgün yüzeyli 
olduğundan, yukarıdaki şartlar gerçekleştiğinde ıslak 
ortamlarda kayganlaşabilir. Kaplamanın kullanımı sırasın-
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da bakım ve temizlik kriterlerine uyulması çok önemlidir.  

En iyi sonucu alabilecek ideal ortam, malzeme ve zemin 
sıcaklığı 15°C - 30°C  arasıdır. Malzeme bu ideal sıcaklığın 
dışında da kullanıma uygundur (minimum 10ºC) fakat 
yüzeyde kirpi rulo veya taraklı mala izi kalabilir.

Fosroc Nitoflor SL3000 UT hızlı renk değiştirmez, zaman-
la sararabilir. Değişim oranı UV ışığına ve ısı seviyelerine 
bağlıdır. Bu durum açık renkler ve mavi tonlarla daha 
belirgin olacaktır. Bu gibi durumlarda ürünün kullanım 
ömrü veya kimyasal dayanımı azalmaz.

Not

Bu belgede yer alan bilgiler ve verilen tüm diğer teknik 
tavsiyeler, mevcut bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, mevcut üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları, 
özellikle patent hakları da dahil olmak üzere, bizim tarafı-
mızdan herhangi bir sorumluluk veya başka bir yasal so-
rumluluk gerektirmez.

Özellikle, açık veya dolaylı olarak hiçbir garanti veya ya-
sal olarak ürün özelliklerinin garantisi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla 
gelişmeye göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Müş-
teri, gelen malların dikkatle incelenmesi ve test edilmesi 
yükümlülüğünden muaf değildir. Burada açıklanan ürünün 
performansı, yalnızca müşterinin sorumluluğunda olan 
kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gereken testlerle 
doğrulanmalıdır. Başka şirketler tarafından kullanılan ticari 
adlara atıfta bulunmak ne bir tavsiye ne de benzer ürünle-
rin kullanılamayacağı anlamına gelmez.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler doğru, net ve bilgi ve 
tecrübemizinsonucu olsada, kullanım koşulları ve uygula-
ma ekibikontrolümüz dışında olduğundan, temsilcilerimiz 
veya distribütörlerimiz tarafından yapılan herhangi bir öne-

ri garanti yerine geçmez veya ima edilemez

Teknik tavsiye

Bu veya başka bir Fosroc ürünü hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisine başvurun

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1013/20/B



389

Nitoflor TF120 UB

Ağır yük ortamları için, 5 – 12 mm kalınlığında, 
buhar ve sıcak suya dayanıklı poliüretan esaslı 
zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Nitoflor TF 120 UB, mekanik darbe, termal şok, aşınma ve 
kimyasallara karşı yüksek dayanımın gerekli olduğu ağır 
yük ortamlarında kullanılmak üzerehijyenik zemin kapla-
ması olarak dizayn edilmiştir. Termal stabilitesi ve kimyasal 
dayanımı sayesinde, gıda işleme alanları, içecek üretim 
alanları, soğuk depolar, soğuk odalar, ticari mutfaklar ve 
restoranlar için idealdir.  Temizlik için buhar veya sıcak su-
yun gerekli olduğu alanlarda özellikle faydalıdır: 

Avantajlar

 ■ Hijyenik 
 ■ Mükemmel mekanik özellikler 
 ■ Yüksek darbe ve aşınma dayanımı 
 ■ Termal şoklara dayanımlı 
 ■ Buharlı ve sıcak sulu temizliğe dayanıklı 
 ■ -45°C - +115°C arası çalışma sıcaklıklarına uygun 
 ■ Donma/çözülme döngülerine dayanıklı 
 ■ Çok çeşitli kimyasallara karşı iyi bir dayanım 
 ■ Kaymaz - yaya ve araç trafiği için güvenli dokulu kay-

maz bir yüzey sunar  

Tanımı

Nitoflor TF 120 UB, 5mm ile 12mm arası kalınlıklarda 
kullanılmak üzere dizayn edilmiş poliüretan esaslı zemin 
kaplamasıdır. Ürün, termal şok, donma/çözülme döngüle-
ri ve kimyasal etkilere karşı özel olarak formüle edilmiştir. 
Ürün, karışıma hazır ambalajlarda dört komponentli (renk 
komponenti dahil) olarak üretilmektedir.  Standart renkler 
arasında tuğla kırmızısı, gri ve yeşil bulunmaktadır.

Tipik Özellikler

Aşağıdaki değerler laboratuvar testlerinde elde edilen ge-
nel rakamlardır.

Basınç dayanımı 
BS 6319 Kısım 2 1983 100 N/mm2

Eğilme dayanımı 
BS 6319 Kısım 3, 1990 25 N/mm2

Çekme dayanımı
BS 6319 Kısım 7,1985 15 N/mm2

Darbe Dayanımı
BS 8204 Zarar Görmez
Mantar Oluşumuna Dayanım
ASTM G 21 Geçer
Aşınma Dayanımı (ASTM D4060)
CS17, 1000 Çevrim, 000 gr 0,05 gr kayıp

20 0C 35 0C
Uygulama Süresi 125 dakika 60 dakika
İlk Kürlenme 24 saat 12 saat
Tam Kürlenme 7 gün 5 gün

Kimyasal Dayanım

Nitoflor TF 120 UB, 25°C’de aşağıdaki kimyasal dökülme-
lerine karşı dayanıklıdır.

İnorganik
Sodyum hidroksit (%40), Sodyum Klorür(doymuş), 
Klorürlü Su
Organik
Glikoz şurubu (doymuş), Şeker çözeltisi (doymuş), Sitri-
kasit (%10), Tartarik asit (%10), Nikotinik asit (%10)
Alkollü içkiler
Şarap, Viski, Bira
Gazlı İçecekler
Pepsi / Coca Cola/ Mirinda / Fanta / 7 UP / Team
Meyve Suları
Üzüm suyu, Portakal suyu, Meyve kokteyli, Elma suyu, 
Mango suyu, Ananas suyu, Limonata
Yağlar
Bitkisel yağ, Peynir, Margarin
Deniz ürünleri
Balık çeşitleri, Karides, Balık suyu, Balık kanı, İşlenmiş 
balık yağı
Beyaz Et
Tavuk, Yumurta (Sarısı + beyazı)
Kırmızı Et
Dana, Koyun kanı
Yakıtlar
Petrol, Dizel, Motor yağı, Hidrolik yağ, Fren yağı, Soğut-
ma yağı
Temizlik maddeleri
Bulaşık makinesi sıvıları, Clorox, Jiff, Ticari deterjanlar
Elektrokimyasal çözeltiler
Bakır Sülfat 1M, Çinko Sülfat 1M

Not: Farklı kimyasallar, farklı konsantrasyonlar veya 
25°C’den yüksek çalışma sıcakları için yerel Fosroc ofisi-
ne danışınız.

Yukarıdaki özellikler, kontrollü laboratuvar ortamındaki 
testlerde belirlenmiştir. Dayanımların sürekliliği iyi bakım 
ve temizlik prosedürü ile doğru orantılıdır.

1504-2
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Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Nitoflor TF120 UB zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, sağlam, temiz ve kuru bir yüzeye uygulanmasını 
gerektirir. Alt yüzeyin astar uygulamasından önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Yeni beton zeminler
Bunlar normal şartlarda en az 14 günlük (20°C) ve %5’ten 
az nem içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olma-
lı,çimento şerbeti ve beton kalıntıları elmas taşlama veya 
uygun mekanik aşındırma yöntemleri ile sağlam betona 
kadar aşındırılmalı sonra toz kalıntıları  vakumla temizlen-
melidir.

Eski beton zeminler
Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Eski beton zeminler için, beton 
kalıntıları, uygun mekanik aşındırma yöntemlei ile uzak-
laştırılmalıdır. Mevcut zeminde yağ, gres kalıntıları ve eski 
kaplama olabilir. Bunlar beton tarafından birkaç milimetre 
derinliğe kadar emilmiş olabilir. Kaplamanın iyi bir şekilde 
zemine bağlandığından emin olmak için, bu kalıntılar sıcak 
basınçlı su veya Nitocote RI gibi uygun kimyasal temizleyi-
ciler ile temizlenmelidir.

Tüm bozuk ve zarar görmüş yüzeyler Nitomortar epoksi 
bazlı tamir harçlerı ile tamir edilmelidir.

Çelik yüzeyler

Çelik yüzeylerdeki yağ lekeleri temizlenmeli ve uygulama-
dan hemen önce SA2½ olacak şekilde kumlanmalıdır. Son-
ra hazırlanan yüzeye bir kat Nitoprime SP uygulanmalıdır.

Astarlama
Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeyler solventsiz epoksi 
astar Nitoprime 31 ile ürün broşüründe belirtilen kriterlere 
göre astarlanmalıdır.

Astar homojen bir şekilde yüzeye uygulanmalıdır. Eğer uy-
gulamada renk değişimleri gözleniyorsa bu betonun emi-
ciliğinin fazla olduğu anlamına gelir ve ikinci bir astar katı 
uygulamasını gerektirir.

Nitoflor TF120 UB aderans alanını arttırmak için, astar 
henüz yaşken üzerine 0,5 kg/m2 sarfiyat ile Antislip Gra-
in No.3 serpilmeli ve Nitoflor TF120 UB uygulamasından 
önce astarın dokunma kuruluğu aşamasına gelmesi bek-
lenmelidir.

Karıştırma
Nitoflor TF120 UB uygulamasında doğru karıştırma çok 
önemlidir.

Renk komponentinin tamamını baz komponenti içerisine 
boşaltılmalı ve elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde 
15-20 saniye karışım homojen hale gelinceye kadar iyice 
karıştırılmalıdır 

Sertleştiricinin komponentinin tüm içeriği baz kutusuna 

boşaltılmalı ve homojen hale gelinceye kadar iyice 
karıştırılmalıdır.

Karışım, Mixal, Cretangle veya benzeri bir kazanlı miksere 
yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Alttan boşaltmalı mikserler uy-
gun değildir. Karışım devam ederken, toz komponent ek-
lenmeli ve  homojen bir karışım elde edilinceye kadar 2-3 
dakika daha karıştırılmalıdır.

Uygulama

Nitoflor TF 120 UB karışımı, astar dokunma kuruluğu 
aşamasına geldiğinde ancak henüz yüzeyi yapışkan 
haldeyken, ayarlı mala veya taraklı plastik mala ile astarla-
nan yüzeye homojen kalınlıkta serilmelidir. Malzeme, tam 
bir sıkıştırma elde etmek için ahşap mastar ile sıkıştırılmalı 
ve çelik mala yardımıyla yüzey düzeltilmelidir. Klavuz çı-
taları, 5 mm (5000 mikron) minimum sıkıştırılmış kalınlık 
elde etmek için yararlıdır. 

Karıştırıldığında, malzeme kap ömrü içinde kullanılmalıdır 
ve bu süreden sonra kullanılmamış malzeme sertleşecek 
ve atılması gerekecektir. 

Genleşme derzleri

Mevcut yüzeydeki genleşme derzleri muhafaza edilmeli ve 
Nitoflor TF120 UB kaplama yüzeyine taşınmalıdır. Fosroc, 
zemin kaplamaları için özel olarak geliştirilmiş derz dolgu 
ürünlerine sahiptir. Tavsiye için yerel Fosroc ofisine baş-
vurunuz.

Son Kat

5 mm kalınlıkta, Nitoflor TF120 UB tamami ile geçirimsiz 
olmasına rağmen, sürekli ıslak üretim alanları veya sürekli 
ağır temizlik yapılan alanlarda bir Nitoflor TF120 UB kilit 
katmanı yapılması faydalı olabilir. Bu kilit katmanı, Nitoflor 
TF120 UB baz, sertleştirici ve renk komponentlerinin yu-
karıda belirtildiği şekilde karıştırılması ile oluşturulur. Kilit 
katı uygulamadan önce Nitoflor TF120 UB uygulamasının 
tam priz alması beklenmeli ve yüzeyde oluşması muhte-
mel mala izleri düzeltilmelidir.
Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun 
bir şekilde bertaraf edilmelidir. Sertleşmiş malzeme ancak 
mekanik yöntemler ile çıkartılabilir.

Bakım

Herhangi bir kaplamanın ömrü temizlik ve bakım prosedür-
lerine tam olarak uyulması ile doğru orantılıdır. Su içerisin-
de çözünen temizlik ajanları ve uygun temizlik ekipmanları 
ile sürekli temizlik yapılması faydalıdır.
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Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoflor TF 120 UB, Nitocote Primer Sealer ve Fosroc Sol-
vent 102  cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yutulma-
malıdır. Yeterli havalandırma sağlanmalı ve buharları so-
lunmamalıdır. Bazı kişiler reçine, sertleştirici ve solventlere 
karşı duyarlı olabilir. 

Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz korumaları 
kullanılmalıdır. Kapalı yerlerde, uygun solunum maskeleri 
kullanılmalıdır. 

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölge bol temiz su ile yıkanmalı 
ve ardından sabun ve su ile temizlenmelidir. Solvent kul-
lanılmamalıdır. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız. 

Yangın
Nitoflor TF 120 UB ve Nitoprime 31 yanıcı değildir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tutuş-
ma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara iç-
meyin. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası Fosroc Solvent 102 : 33°C
Bertaraf 
Dökülmeler , toprak, kum veya benzeri zararsız malzeme 
ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu atıkların ve 
boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir. 

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/1014/20/B

Kısıtlamalar

 ■ Fosroc Nitoflor TF120 UB, +5°C  altındaki sıcaklıklar-
da uygulanmamalıdır.

 ■ Fosroc zemin hazırlığının asitli aşındırma ile yapıl-
masını tavsiye etmez ancak eğer kullanılacak ile pro-
je danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

 ■ Nitoflor TF 120 UB, zeminde su olan, ozmos veya 
BS 8203 EK A veya Hammond COCO tipi beton/harç 
nem ölçere göre %75’den fazla bağıl neme sahip 
olan veya olabilecek yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 ■ Nitoflor TF 120 UB, asfalt, donatısız kum/çimento 
harçları, PVC karolar veya levhalara uygulanmama-
lıdır. Diğer yüzeyler hakkında bilgi için yerel Fosroc 
ofisinize başvurun. 

 ■ Nitoflor TF 120 UB, okside edici asitler temas etmesi 
halinde renk değişimine uğrayabilir ve temizlenme-
mesi halinde, gevrekleşmeye yol açabilir, süt endüst-
risi için Nitoflor TF 100 UH tavsiye edilir.

Teknik destek
Fosroc, yeni ve  mevcut beton zeminler için, yüksek ka-
lite ve performanslı zemin kaplamaları, derz dolguları ve 
tamir malzemeleri ürünleri ile geniş bir yelpazede hizmet 
vermektedir. Aynı zamanda firma, müşavir,uygulamacı ve 
müteahhitlere teknik destek ve saha inceleme hizmeti sun-
maktadır.

Paketleme

Nitoflor TF120 UB 12 Litre set
Antislip Grain No.3 25 kg torba
Nitoprime 31 14 kg set
Fosroc Solvent 102 5 litre
Sarfiyat

Nitoflor TF120 UB ~ 21 litre/m² , 10 mm ‘de 
Nitoprime 31 250 - 350 gr/m²

Not : Yukarıdaki sarfiyatlar teoriktir ve zemin ve ortam şart-
larına göre değişiklik gösterebilir. Zaiyat dahil edilmemiştir. 
Bu nedenle, teorik olarak yukarıdaki sarfiyatların %10 ora-
nında yükselmesi beklenebilir.
Raf ömrü
Tüm ürünler kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.
Saklama
Orijinal açılmamış ambalajı içinde ısı ve alev kaynakların-
dan uzakta 5°C ile 30°C sıcaklıklar arasında kuru koşullar-
da saklanmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda saklanması halinde 
raf ömrü kısabilir. 
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Nitoprime 31

Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, 
dolgusuz, solvent içermeyen epoksi astar

Kullanım Alanları
Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine bazlı ze-
min ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon sistemleri, tamir 
ve onarım güçlendirme sistemleri altında, beton ve çimen-
to bazlı yüzeylerde kullanılır.

Avantajları

 ■ Kolay uygulama

 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel aderans

 ■ Silis kumu ile karıştırılabilir

Tanımı

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton ve çimento 
bazlı yüzeylerde kullanım için tasarlanmış astar

Özellikler

Yoğunluk, 25°C 1,05 gr/cm³
Kap Ömrü, 25°C 30 dakika 
Kürlenme süresi, 25°C 7-8 saat 
Shore D Sertliği
EN ISO 868 72

Çekme Mukavemeti
ASTM D 638 14,7 N/mm²

Kopma Mukavemeti
EN 1542

>3,50 N/mm² 
(Betondan)

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

2404

FOSROC  YAPI 
KİMYASALLARI 

SAN. VE TİC. A.Ş.
Demirciler Organize 
Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. 

No:12/1 Gebkim OSB 
Dilovası/Kocaeli

20

2404-CPR-TH1013
TS EN 1504-3 

R4 Sınıfı / Class                                                                                                       
Yapısal Tamir için Beton Tamir Mamülü / 

StructuralRepairMortar
( PCC )

DOP Numarası TR1504-3/022
Basınç Dayanımı ≥ 55 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş Bağ ≥ 2.0 N/mm2

Sınırlandırılmış 
Büzülme/Genleşme ≥ 2.0 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.0 GPa
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yangına Karşı Tepki Sınıf: A1

Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e 
uygun

Uygulama talimatları

Yüzey Hazırlığı
Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin malzemesi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Yeni beton zeminler, C25 ve üzerien az 28 günlük ve 
%5’ten az nem içeriğine sahip olmalıdır.

Tüm beton zeminler 1,5 N/mm2 ve üzeri kopma mukave-
metine sahip olmalıdır. Eğer uygulanacak zemin toprak 
üzerine oturuyorsa, beton altında bir su izolasyon memb-
ranı olmalı, betondan sürekli nem çıkışı bulunmamalıdır. 
Eğer bir su izolasyon membranı mevcut değilse Nitoflor 
DPM kullanılması doğru olacaktır. Nitoprime 31 yukarıda 
belirtilen değerlerin dışında da uygulanabilir ancak doğru 
uygulama metodolojisi için Fosroc Teknik Servisinden des-
tek alınmalıdır.
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Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır. Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve derz-
ler Nitomortar epoksi bazlı tamir harçları veya Nitoprime 31 
içerisine uygun miktarda silis kumu ilavesi ile oluşturula-
cak epoksi harç ile tamir edilmelidir. Yapılacak kaplamanın 
özelliklerine göre eğer derzler kaplama yüzeyine taşınacak 
ise, derz yerleri kaplama öncesi belirlenmelidir.

Nitoprime 31, çimento esaslı yüzeyler dışında da uygula-
nabilir. Konu ile alakalı Fosroc Teknik Servisine danışılma-
lıdır.

Nitoprime 31, dolgu eklenmeden kullanılabileceği gibi, içe-
risine 0,1-0,3 mm kalınlığında, ağırlıkça 1:1 – 1:8 oranında 
silis kumu eklenmesi ile de kullanılabilir.

Karıştırma
Nitoprime 31 çift komponentli bir üründür. B komponenti, A 
komponentin içerisine boşaltılarak, homojen hale gelince-
ye kadar, yaklaşık 3-4 dakika, karıştırılmalıdır. Eğer içeri-
sine silis kumu eklenecek ise, karışım temiz bir karıştırma 
kovasına aktarılmalı, karışım devam ederken içerisine silis 
kumu eklenmeli ve homojen hale gelinceye kadar jarışıma 
devam edilmelidir.

Uygulama

Nitoprime 31 fırça, rulo, çekpas veya mala yardımıyla be-
tona uygulanabilir.

Astar yüzey boyunca birikmeleri engelliyecek şekilde düz-
gün biçimde uygulanmalıdır. Aksi taktirde birikintiler içine 
hava hapseder ve bu aderanszaafiyetleri oluşmasına yol 
açar. Şartnamede belirtilmesi veya gerek duyulması du-
rumunda astar yüzeyine kum serpilerek aderans yüzeyi 
arttırılabilir.

Fosroc epoksi bazlı zemin ve koruyucu kaplama ürünleri 
direkt astar yüzeyine aderans oluşturma özelliğine sahiptir 
ancak Nitoprime 31, Poliürea veya Poliüretan esaslı ürün-
lerin altında uygulanacaksa, üzerine taze haldeyken kum 
serpilmesi gerekmektedir.

Nitoprime 31, yüzey çatlakları, beton zayıflıkları üzerinde 
çekme dayanımlarını arttırmak amaçlı, kısmı veya komple 
laminasyon keçesi uygulaması ile birlikte kullanıma uygun-
dur. 

Tüm Nitoflor FC, SL serisi Antistatic grubu ve epoksi bazlı 
Nitocote serisi uygulamalarından önce astarın kürlenmesi 
beklenmelidir.

Tüm Nitomortar serisi, Nitoflor TF 5000/10000 epoksi harç 
serisi ürünler, Nitoprime 31 astar henüz yapışkan kıvam-
dayken uygulanmalıdır.

Eğer astarlamadan sonra yüzeyde boşluklar oluştuysa 
veya astar yüzeyinde çok fazla hava deliği gözleniyorsa bir 
kat daha astarlama yapılmalıdır.

Paketleme
Nitoprime 31 :  14 kg set
Komponent A (baz) :  9,5 kg
Komponent B (sertleştirici) :  4,5 kg
Sarfiyat
Nitoprime 31 :  0.2 - 0.5 kg/m2

Temizlik
Astar bulaşan tüm ekipmanlar uygun bir solventle derhal 
temizlenmelidir.
Kısıtlamalar
+5°C’den düşük ve +35°C’den yüksek ortam ve zemin ko-
şullarında uygulama yapılammalıdır.
Astar uygulaması aktif su ve dondan korunmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Nitoprime 31 tutuşmaz bir üründür. 

Saklama koşulları

25°C altında kapalı ve kuru bir ortamda raf ömrü 12 aydır.

TR/1015/20/B
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Nitoprime 31FC

Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, 
hızlı kürlenen, solvent içermeyen epoksi 
astar

Kullanım Alanları
Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine bazlı ze-
min ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon sistemleri, tamir 
ve onarım güçlendirme sistemleri altında, beton, ahşap, 
çelik ve çimento bazlı yüzeylerde kullanılır.

Avantajları

 ■  Kolay uygulama

 ■  Hızlı kürlenir ve uygulama süresini kısaltır 

 ■  Mükemmel aderans 

 ■ Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım 

 ■  Silis kumu ile karıştırılabilir

Tanımı

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton, ahşap, çelik 
ve çimento bazlı yüzeylerde kullanım için tasarlanmış, yük-
sek dayanımlaya sahip, hızlı kürlenen astar.

Özellikler

Renk Şeffaf Hafif Sarımsı
Yoğunluk 1,10± 0,05 gr/cm3,  20°C’de
Kap Ömrü

10°C’de 30 dk
20°C’de 15 dk
30°C’de 10 dk

Shore D Sertliği
EN ISO 868 75 ± 5

Yapışma Dayanımı
EN1542 >3,5 N/mm²

Basınç Dayanımı 
ASTM D 695-15 71,02 N/mm²

Eğilme Dayanımı 
EN 196-1:2016 98,80 N/mm²

Taber Aşınma 
EN ISO 5470-1 < 3000 mg

Uygulama Sıcaklığı +10°C - +30°C

Katlar arası bekleme 
2 saat, 20°C’de
1,5 saat, 30°C’de

İlk sertleşme süresi /
Yaya trağine açma 

5 saat, 20°C’de
4 saat, 30°C’de

Hafif trafik yükü
36 saat, 20°C’de
24 saat, 30°C’de

Tam Kürlenme Süresi
3 gün, 20°C’de
2 gün, 30°C’de

Uygulama talimatları

Yüzey Hazırlığı
Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin malzemesi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Yeni beton zeminler, C25 ve üzeri en az 28 günlük ve 
%5'ten az nem içeriğine sahip olmalıdır.

Uygulama yapılmadan önce yüzey rutubeti, bağıl nem ve 
çiğ noktası şartları mutlaka kontrol edilmelidir. 

Beton zeminler 25 N/mm² basınç dayanımı ve 1,5 N/mm² 
ve üzeri kopma mukavemetine sahip olmalıdır. Eğer uygu-
lanacak zemin toprak üzerine oturuyorsa, beton altında bir 
su izolasyon membranı olmalı, betondan sürekli nem çıkışı 
bulunmamalıdır. Eğer bir su izolasyon membranı mevcut 
değilse Nitoflor DPM kullanılması doğru olacaktır. Nitop-
rime 31FC yukarıda belirtilen değerlerin dışında da uygu-
lanabilir ancak doğru uygulama metodolojisi için Fosroc 
Teknik Servisinden destek alınmalıdır.

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır. Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve 
derzler Nitomortar epoksi bazlı tamir harçları veya Nitop-
rime 31FC içerisine uygun miktarda silis kumu ilavesi ile 
oluşturulacak epoksi harç ile tamir edilmelidir. Yapılacak 
kaplamanın özelliklerine göre eğer derzler kaplama yüze-
yine taşınacak ise, derz yerleri kaplama öncesi belirlen-
melidir.

Nitoprime 31FC, çimento esaslı yüzeyler dışında da uygu-
lanabilir. Konu ile alakalı Fosroc Teknik Servisine danışıl-
malıdır.

Bütün çelik yüzeylerin İşveç Standardı SA ½ kalitesinde 
kumlanmalıdır. 

Nitoprime 31FC, dolgu eklenmeden kullanılabileceği gibi, 
içerisine 0,1-0,3 mm kalınlığında silis kumu eklenmesi ile 
de kullanılabilir.

Karıştırma
Nitoprime 31FC çift komponentli bir üründür. Karıştırma 
işlemine başlamadan önce her iki bileşenin sıcaklıkları-
nın 15°C ve 25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. 
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Komponentler öncelikle kaplarında homojen hale gelince-
ye kadar karıştırılmalı, ardından B komponentin tamamı 
A komponentin içerisine boşaltılarak, homojen hale ge-
linceye kadar, yaklaşık 3 dakika, 300-400 devir/dak elekt-
rikli mekanik mikser ile karıştırılmalıdır. Eğer içerisine silis 
kumu eklenecek ise karışım temiz bir karıştırma kovasına 
aktarılmalı, karışım devam ederken içerisine silis kumu ek-
lenmeli ve homojen hale gelinceye kadar karışıma devam 
edilmelidir.

Nitoprime 31FC hızlı kürlenen bir ürün olduğu için karıştı-
rıldıktan hemen sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. 
Bileşenler karıştırıldıktan sonra ekzotermik/ısı veren reak-
siyon verdiği için toplu miktarda kapta tutulması durumun-
da çalışma süresi ve kap ömrü kısalacaktır.

Uygulama

Nitoprime 31FC fırça, rulo veya mala yardımıyla betona 
uygulanabilir.

Astar yüzey boyunca birikmeleri engelleyecek şekilde düz-
gün biçimde uygulanmalıdır. Aksi taktirde birikintiler içine 
hava hapseder ve bu aderans zaafiyetleri oluşmasına yol 
açar. Şartnamede belirtilmesi veya gerek duyulması duru-
munda astar yüzeyine kum serpilerek aderans yüzeyi art-
tırılabilir.

Nitoprime 31FC isteğe bağlı olarak silis kumu ile uygulana-
bilir. Her katın üzerine yüzeyi örtecek kadar kum serpilmeli, 
kurumayı takiben yüzeydeki serbest kumlar endüstriyel va-
kum makineleri ile süpürülerek yüzey temizlenmelidir.

Fosroc epoksi bazlı zemin ve koruyucu kaplama ürünleri 
direkt astar yüzeyine aderans oluşturma özelliğine sahip-
tir ancak Nitoprime 31FC, Poliürea veya Poliüretan esaslı 
ürünlerin altında uygulanacaksa, üzerine taze haldeyken 
kum serpilmesi gerekmektedir.

Nitoprime 31FC, yüzey çatlakları, beton zayıflıkları üze-
rinde çekme dayanımlarını arttırmak amaçlı, kısmi veya 
komple laminasyon keçesi uygulaması ile birlikte kullanı-
ma uygundur. 

Tüm Nitoflor FC, SL serisi Antistatic grubu ve epoksi bazlı 
Nitocote serisi uygulamalarından önce astarın kürlenmesi 
beklenmelidir.

Tüm Nitomortar serisi, Nitoflor TF 5000/10000 epoksi harç 
serisi ürünler, Nitoprime 31FC astar henüz yapışkan kı-
vamdayken uygulanmalıdır.

Eğer astarlamadan sonra yüzeyde boşluklar oluştuysa 
veya astar yüzeyinde çok fazla hava deliği gözleniyorsa bir 
kat daha astarlama yapılmalıdır.

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Sertleşmiş malzeme yal-
nızca mekanik olarak temizlenebilir.
Kısıtlamalar

 ■  +10°C’den düşük ve +30°C’den yüksek ortam ve ze-
min koşullarında uygulama yapılmamalıdır.

 ■  Uygulama yapılacak alanda hava akımı olmamalı, 
ortam kapalı olmalıdır.

 ■ Astar uygulamasının tamamlanmasından sonra kap-
lama en az 3 gün aktif su temasından ve dondan ko-
runmalıdır.

 ■ Ortam ve zemin sıcaklığının arttırılması gereken du-
rumlarda yüzey görünümünü etkilememesi için sade-
ce elektrikli ılık hava üfleyen ısıtıcılar kullanılmalıdır. 
Gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcılar ke-
sinlikle kullanılmamalıdır.

Paketleme
Nitoprime 31FC 10 kg set

Komponent A (baz) 7,4 kg
Komponent B (sertleştirici) 2,6 kg

Sarfiyat
Nitoprime 31FC 0.3 - 0.5 kg/m²

Saklama

Orijinal açılmamış ambalajı içinde ısı ve alev kaynakların-
dan uzakta 5°C ile 30°C sıcaklıkları arasında kuru koşul-
larda saklanmalıdır.

Raf ömrü

Ürünuygun depolama koşullarında, açılmamış orijinal am-
balajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoprime 31FC yanıcı değildir.

TR/1028/21/B
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Nitoprime 31T

Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, 
dolgusuz, solvent içermeyen, yüksek
performanslı, nem toleranslı epoksi astar

Kullanım Alanları
Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine bazlı ze-
min ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon sistemleri, tamir 
ve onarım güçlendirme sistemleri altında, beton ve çimen-
to bazlı yüzeylerde kullanılır. 

Avantajları

 ■   Kolay uygulama

 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel aderans

 ■ Silis kumu ile karıştırılabilir

 ■ Yeni beton ve nemli yüzeylere uygulanabilir. 

Tanımı

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, nemli ve kuru beton 
ve çimento bazlı yüzeylerde kullanım için tasarlanmış as-
tar.

Özellikler

Kap Ömrü
20°C 45 dakika
35°C 25 dakika

Yoğunluk ~1080 kg/m³
Çekme Dayanımı

7 gün 30 N/mm²
Eğilme Dayanımı

7 gün 60 N/mm²
Basınç Dayanımı (Tolerans ± %10)

7 gün 95 N/mm²
Shore D Sertliği 80 - 90
VOC 0 g/l

Uygulama talimatları

Yüzey Hazırlığı
Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, zemin malzemesi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Tüm beton zeminler 1,5 N/mm² ve üzeri kopma mukave-
metine sahip olmalıdır. Eğer uygulanacak zemin toprak 
üzerine oturuyorsa, beton altında bir su izolasyon memb-
ranı olmalıdır. Nitoprime 31T yukarıda belirtilen değerlerin 
dışında da uygulanabilir ancak doğru uygulama metodolo-
jisi için Fosroc Teknik Servisinden destek alınmalıdır.

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır. Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve 
derzler Nitomortar epoksi bazlı tamir harçları veya Nitopri-
me 31T içerisine uygun miktarda silis kumu ilavesi ile oluş-
turulacak epoksi harç ile tamir edilmelidir. Yapılacak kap-
lamanın özelliklerine göre eğer derzler kaplama yüzeyine 
taşınacak ise, derz yerleri kaplama öncesi belirlenmelidir.

Nitoprime 31T, çimento esaslı yüzeyler dışında da uygu-
lanabilir. Konu ile alakalı Fosroc Teknik Servisine danışıl-
malıdır.

Nitoprime 31T, dolgu eklenmeden kullanılabileceği gibi, 
içerisine 0.1-0.3 mm kalınlığında, ağırlıkça 1:1 - 1:8 ora-
nında silis kumu eklenmesi ile de kullanılabilir.

Karıştırma
Nitoprime 31T çift komponentli bir üründür. B komponenti, 
A komponentin içerisine boşaltılarak, homojen hale gelin-
ceye kadar, yaklaşık 3-4 dakika, karıştırılmalıdır. Eğer içe-
risine silis kumu eklenecek ise, karışım temiz bir karıştırma 
kovasına aktarılmalı, karışım devam ederken içerisine silis 
kumu eklenmeli ve homojen hale gelinceye kadar karışıma 
devam edilmelidir.

Uygulama

Nitoprime 31T fırça, rulo, çekpas veya mala yardımıyla be-
tona uygulanabilir.

Astar yüzey boyunca birikmeleri engelleyecek şekilde düz-
gün biçimde uygulanmalıdır. Aksi taktirde birikintiler içine 
hava hapseder ve bu aderans zaafiyetleri oluşmasına yol 
açar. Şartnamede belirtilmesi veya gerek duyulması duru-
munda astar yüzeyine kum serpilerek aderans yüzeyi art-
tırılabilir.

Fosroc epoksi bazlı zemin ve koruyucu kaplama ürünleri 
direkt astar yüzeyine aderans oluşturma özelliğine sahiptir 
ancak Nitoprime 31T, Poliürea veya Poliüretan esaslı ürün-
lerin altında uygulanacaksa, üzerine taze haldeyken kum 
serpilmesi gerekmektedir.

Nitoprime 31T, yüzey çatlakları, beton zayıflıkları üzerinde 
çekme dayanımlarını arttırmak amaçlı, kısmı veya komple 
laminasyon keçesi uygulaması ile birlikte kullanıma uygun-
dur. 
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Tüm Nitoflor FC, SL serisi Antistatic grubu ve epoksi bazlı 
Nitocote serisi uygulamalarından önce astarın kürlenmesi 
beklenmelidir.

Tüm Nitomortar serisi, Nitoflor TF 5000/10000 epoksi harç 
serisi ürünler, Nitoprime 31T astar henüz yapışkan kıvam-
dayken uygulanmalıdır.

Eğer astarlamadan sonra yüzeyde boşluklar oluştuysa 
veya astar yüzeyinde çok fazla hava deliği gözleniyorsa bir 
kat daha astarlama yapılmalıdır.

Temizlik
Astar bulaşan tüm ekipmanlar uygun bir solventle derhal 
temizlenmelidir.

Paketleme
Nitoprime 31T 15 kg set

Komponent A (baz) 8.9 kg
Komponent B (sertleştirici) 6.1 kg

Sarfiyat
Nitoprime 31T 0.2 - 0.5 kg/m²

Saklama koşulları

25°C altında kapalı ve kuru bir ortamda raf ömrü 12 aydır.

Kısıtlamalar

+5°C den düşük ve +35°C den yüksek ortam ve zemin ko-
şullarında uygulama yapılammalıdır.

Astar uygulaması aktif su ve dondan korunmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoprime 31T tutuşmaz bir üründür. 

TR/1026/21/A
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Nitoprime 52
Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için solvent 
içermeyen, dolgulu epoksi astar

Kullanım Alanları

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine bazlı ze-
min ve koruyucu kaplamalar, su izolasyon sistemleri, tamir 
ve onarım güçlendirme sistemleri altında, beton ve çimen-
to bazlı yüzeylerde kullanılır.

Avantajlar

 ■ Kolay uygulama

 ■ Çimento bazlı yüzeylere mükemmel aderans

 ■ Yüzey deformasyonlarını düzeltme

Tanımı

Epoksi reçine bazlı, çift komponentli, beton ve çimento 
bazlı yüzeylerde kullanım için tasarlanmış astar

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kapak açıldıktan 
sonra kap ömrü

 40 dakika, 20°C’de
 20 dakika, 30°C’de

Kürlenme süresi
 24 saat, 20°C’de
 18 saat, 30°C’de

Yoğunluk 1,52 gr/cm³
Eğilme dayanımı 
  40 N/mm2

Çekme dayanımı
ASTM D638-99  40 N/mm2

Su emme
ASTM D570-98 < %0.1
Shore Serliği
ASTM D2240  1996  77-85 Shore D

Yukarıdaki değerler 20°C ve 30°C’de kontrollü laboratuvar 
ortamında test edildiğinde elde edilmiştir, saha koşulların-
da farklılık gösterebilir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.
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A.Ş.
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DOP Numarası TR1504-3/021
Basınç Dayanımı ≥ 85 N/mm2

Klorür İyonu İçeriği ≤ % 0,05 
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Tehlikeli Maddeler Madde 5.4’e 
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Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sa-
hip olması, zemin sistemi ile yüzey arasında elde edilen 
aderansa bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir 
şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Tüm beton zeminler, C25 ve üzeri beton sınıfına sahip ol-
malı, betonun çekme mukavemeti 1,5 N/mm2 den yüksek 
olmalıdır.

1 mm den derin hasarlı alanlar, yüzey deformasyonları ve 
yüzey çatlakları, Fosroc epoksi tamir harçları ile onarılma-
lıdır. Detaylı bilgi için Fosroc teknik servisine danışınız.

Yeni beton zeminler

Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az 
nem içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve 
yağ, gres, harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. 
Fazla beton kalıntıları, zayıf yüzey, çimento şerbeti,uygun 
mekanik aşındırma yöntemleri ile aşındırıldıktan sonra, toz 
ve serbest parçacıklar endüstriyel vakum ekipmanları ile 
temizlenmelidir.
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Nitoprime 52

Eski beton zeminler

Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Tüm yüzeyler uygun mekanik 
aşındırma yöntemleri ile aşındırılmalı, serbest parçacıklar 
ve toz endüstriyel vakum ekipmanları ile temizlenmelidir. 
Yağ ve gres lekeleri, özel kimyasal temizleme maddeleri 
veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir.

Karıştırma

Nitoprime 52 baz ve şertleştirici komponentleri, iyice karış-
tırılmalıdır. Sertleştirici komponenti, baz kovasına boşaltıl-
dıktan sonra homojen renk ve kıvam elde edilinceye kadar 
düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Set mik-
tarları tamamen kullanılmalıdır.  Hiçbir şekilde solvent tiner 
kullanılmamalıdır.

Nitoprime 52, dolgu eklenmeden kullanılabileceği gibi, içe-
risine 0,1-0,3 mm kalınlığında, ağırlıkça 1:0,3 oranında si-
lis kumu eklenmesi ile de kullanılabilir.

Standart uygulama

Nitoprime 52 fırça, çekpas veya mala yardımıyla betona 
uygulanabilir. Astar yüzey boyunca birikmeleri engelliye-
cek şekilde düzgün biçimde uygulanmalıdır. Aksi taktirde 
birikintiler içine hava hapseder ve bu aderans zaafiyetleri 
oluşmasına yol açar. Şartnamede belirtilmesi veya gerek 
duyulması durumunda astar yüzeyine kum serpilerek ade-
rans yüzeyi arttırılabilir.

Fosroc epoksi bazlı zemin ve koruyucu kaplama ürünleri 
direkt astar yüzeyine aderans oluşturma özelliğine sahiptir 
ancak Nitoprime 52 Poliürea veya Poliüretan esaslı ürün-
lerin altında uygulanacaksa, üzerine taze haldeyken kum 
serpilmesi gerekmektedir.

Tüm Nitoflor FC, SL serisi Antistatic grubu ve epoksi bazlı-
Nitocote serisi uygulamalarından once astarın kürlenmesi 
beklenmelidir.

Eğer astarlamadan sonra yüzeyde boşluklar oluştuysa 
veya astar yüzeyinde çok fazla hava deliği gözleniyorsa bir 
kat daha astarlama yapılmalıdır.

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Kısıtlamalar

Nitoprime 52, yüksek nem, potansiyel ozmos sorunla-
rı veya BS 8203 EK A veya Hammond COCO tipi beton/
harç nem ölçere göre %75’den fazla bağıl neme sahip olan 
veya olabilecek yüzeylere uygulanmamalıdır.

Fosroc, zemin hazırlama yöntemi olarak asitli kullanımını 
tavsiye etmemektedir. Kullanılması halinde, yöntem proje 
danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

Tüm epoksi kaplamalarda olduğu üzere, olumsuz ortam 
koşulları, yetersiz bakım koşulları altında ve zaman içinde 
hafif renk değişiklikleri yaşanabilir. Bu renk değişiklikleri, 
performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir

Zemin ve ortam ısısı +5°C altında veya +35°C üzerinde 
ise kaplama yapılmamalıdır yada şartlandırma yöntemleri 
uygulanmalıdır.

Paketleme
Nitoprime 52  25 kg set
Standart sarfiyat
Nitoprime 52  250-500 gr/m²

Saklama

Raf ömrü
Nitoprime 52, 35°C altında, kapalı depo koşullarında, açıl-
mamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Saklama koşulları
Açılmamış orijinal ambalajı içinde 35°C altında kuru bir 
yerde saklayın. 

Temizlik ve bertaraf
Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıkların ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikle-
re uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoprime 52 ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları uzun 
süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya RozaklensIndustrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
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Nitoprime 52

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev veya diğer tu-
tuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken sigara 
içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde kapatıl-
malıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102  33°C
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1016/20/B
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Primer 7E

Mastikler için iki komponentli astar

Tanımı

Primer 7E, seramik karoların tüm beton, taş, tuğla, ahşap 
ve sırsız kenarlarını astarlamak için, fırça uile uygulanan 
iki komponentli, yüksek performanslı, kimyasal olarak aktif, 
toksik olmayan bir sıvıdır.

Avantajlar

 ■  Kolay uygulama
 ■  Güçlü yapışma   

Uygulama 

Sertleştirici komponentinin tamamını baz komponentine 
boşaltın. Homojen bir karışım elde edilene kadar iyice ka-
rıştırınız.

Temiz kuru bir fırça kullanarak ince bir kat uygulayınız. 
Astarı dezlerde göllenmeye izin vermeyecek şekilde aşı-
rı uygulanmaktan kaçınınız. Mastik, astar yapışkan halde 
ancak ıslak olmadığında (genellikle uygulamadan sonra 5 
- 20 dakika arasında) uygulanmalıdır. Astar kurursa, mas-
tik uygulanmadan önce derz yüzeyleri yeniden astarlan-
malıdır

Temizlik

Ekipmanı kullanımdan hemen sonra Fosroc Solvent 102 
ile temizleyin.

Paketleme
Primer 7E 1 litre teneke
Standart sarfiyat
Primer 7E 8-10 m²/litre

Saklama 

Raf Ömrü

Orijinal açılmamış ambalajlarında, serin ve kuru yerde sak-
landığında 12 aydır. Doğrudan güneş ışığı altında sakla-
mayınız.

Önlemler

Sağlık ve güvenlik

Primer 7E son derece yanıcı sıvıdır. Isıdan uzakta sak-
lanmalıdır ve çıplak alev yakınında kullanılmamalıdır. Cilt 
temasından kaçınılmalıdır. Göz koruması ve su geçirmez 
kauçuk veya PVC eldivenler kullanılmalıdır. Sıçramalar 
derhal yıkanmalıdır. Buharın uzun süreli solunmasından 
kaçınılmalıdır.

Yemek yemeden veya sigara içmeden önce eller iyice yı-
kanmalıdır. Gözle teması halinde derhal tıbbi yardım aran-
malıdır.

Yangın

Primer 7E ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır.

Parlama noktası:

Primer 7E                 :23°C

Fosroc Solvent 102  :33°C

Bertaraf

Yerel otorite yönetmeliklerine göre imha edin. Kanalizasyo-
na veya yerel su yollarına atmayın.

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız.
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Selftop 210
Çimento bazlı, polimer takviyeli, kendiliğinden 
yayılan zemin tesviye şapı

Kullanım Alanları

Fayans, seramik, granit seramik, doğal taş, parke, PVC 
ve halı uygulama yüzeylerinin düzgünlüğünü sağlamak 
amaçlı tesviye şapı

Avantajlar

 ■ Kendiliğinden yayılır (self leveling)

 ■ Hızlı priz alır

 ■ İnce uygulanabilir, çatlama yapmaz

 ■ Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılabilir

 ■ Kolay uygulanır

Tanımı

Selftop 210, kullanıma hazır ambalajlarda paketlenmiş, 2- 
10 mm kalınlıkta uygulanabilen, tek komponentli, çimento 
esaslı, polimer katkılı, aderans özellikleri yüksek, kendili-
ğinden yayılan tesviye şapıdır.

Özellikler

Renk Gri
Tane Boyutu Dmax : 0,3 mm
Kap Ömrü > 30 dakika
Islak Harç 
Yoğunluğu 2,03 kg/lt

Hafif Trafik Yükü 24 saat
Yayılma ASTM Cone

0 dakika 27,5 mm
10 dakika 21,0 mm

Eğilme Dayanımı
1 gün >3,0 N/mm²
7 gün >7,7 N/mm²

28 gün >9,7 N/mm²
Basınç Dayanımı

1 gün >14,0 N/mm²
7 gün >28,6 N/mm²

28 gün >36,7 N/mm²
Kopma Dayanımı >2 N/mm²
Aşınma Dayanımı

Taber 7 gün 12,28 gr

Yukarıdaki sonuçlar 0,25 su/toz oranında kontrollü labora-
tuvar ortamında yapılmıştır. Ortam şartları ve kullanılan su 
oranına göre farklılık gösterebilir.

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır.  Çimento şerbeti, beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzeyden alınmalı, toz kalıntıları endüstriyel vakum ekip-
manları ile temizlenmelidir. Eğer yüzeyler çok yağ emmiş 
durumdaysa, uygun kimyasal yöntemler ile yağ tabakası 
temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeydeki boşluklar, çatlaklar ve 
derzler Renderoc çimento esaslı tamir harçları ile tamir 
edilmelidir. Kaplama öncesi, tamir harcının 3-4 gün priz 
alması beklenmelidir.

Astarlama

Tüm yüzeyler nemlendirilmeli ve Nitobond Latex ile astar-
lanmalıdır.

Karıştırma

25 kg Selftop 210 için, 6,0-6,5 lt temiz su uygun bir karıştır-
ma kabına konmalı ve karışım devam ederken, topaklan-
maya izin vermeyecek şekilde, Selftop 210 yavaş yavaş 
eklenmeli ve homojen hale gelinceye kadar, 2-3 dakika, 
düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır. 

Karıştırılan malzeme 30 dakika içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama

Hazırlanmış yüzeye, karışmış malzeme, taraklı veya ayarlı 
mala yardımı ile 2-10 mm kalınlıkta yayılmalı ve kirpi rulo 
ile havası alınmalıdır. Selftop 210, yüzeyini tesviye ede-
cektir. 

Temizlik

Selftop 210 bulaşan temizlenmelidir. Kürlenen malzeme 
mekanik araçlarla çıkarılabilir.

Kısıtlamalar

 ■ Uygulama +5°C - +35° arasında yapılmalıdır

 ■ Uygulama sırasında ve priz süresi içerisinde aktif su, 
direkt güneş ışığı ve rüzgardan korunmalıdır.

 ■ Tek seferde 10 mm’den kalın uygulama yapılmama-
lıdır.

 ■ 24 saat sonra hafif trafik yüküne dayanıklı hale gele-
cektir ancak üzerine kaplama yapmadan önce en az 
3 gün beklenmelidir.
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Selftop 210

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Yüksek Sıcaklıkta Çalışma

35°C üzeri sıcaklıklar için, aşağıda belirtilen hususlara dik-
kat edilmelidir. 

 ■ Sahadaki malzeme doğrudan güneş ışığından ko-
runmalı, serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kontrol-
lü) saklanmalıdır.

 ■ Ekipmanlar serin ve gölgede tutulmalıdır. Malzemey-
le doğrudan temas eden ekipmanların yüzeylerinin 
serin tutulması son derece önemlidir.

 ■ Günün sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altında 
uygulama yapılmamalıdır. 

 ■ Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli mal-
zeme, ekipman ve personel bulundurulmalıdır. 

 ■ +20°C den düşük karışım suyu kullanılmalıdır.

Paketleme
Selftop 210 25 kg kraft torba
Standart sarfiyat
Selftop 210 1,7 kg/m2/mm toz

Saklama 

Raf Ömrü

Selftop 210, kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı için-
de 12 ay raf ömrüne sahiptir; Yüksek nem ve/veya sıcaklık 
koşullarında saklanması halinde, raf ömrü azalacaktır.

Önlemler

Sağlık ve güvenlik

Selftop 210, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğinde cilt 
için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozları içer-
mektedir

Kullanırken, tozları solumayın ve cilt veya gözlerinize te-
mas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise - gözlük, eldiven 
ve solunum donanımları kullanın (özellikle de kapalı yer-
lerde).

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın

Selftop 210 yanıcı olmadığından yangın tehlikesine yol aç-
maz.

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Parlama noktası:

Primer 7E                 :23°C

Fosroc Solvent 102  :33°C

Bertaraf

Yerel otorite yönetmeliklerine göre imha edin. Kanalizasyo-
na veya yerel su yollarına atmayın.

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■   el ile uygulanan tamir harçları

 ■   püskürtme tamir harçları

 ■   mikro-beton kaplamalar

 ■   kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■   karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■   kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/1034/20/B
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Trafficguard UR100

Poliüretan bazlı, su geçirimsiz, elastik, UV dayanımlı, 
kaymaz otopark zemin kaplaması

Kullanım Alanları

Trafficguard UR100, yüksek trafik yükleri altında eski veya 
yeni zeminleri korumak için dizayn edilmiş modifiye poliü-
retan esaslı zemin kaplama sistemidir 

 ■ Otopark zeminler

 ■ Otopark rampaları

 ■ Otopark manevra alanları

 ■ Giriş/çıkış alanları

 ■ Otopark bağlantı yolları

Avantajlar

 ■ Elastik, yırtılmaya karşı dirençli

 ■ Çok amaçlı

 ■ Eksiz ve su geçirimsiz

 ■ Kaymaz, tekstürlü bitiş özelliği

 ■ Hızlı uygulama, sağlam ve güvenli

 ■ Çeşitli renk seçenekleri

Tanımı

Trafficguard UR100,  astar, su izolasyon  membranı 
(Membrane), elastik ara kat (Intermediate Coat) ve UV da-
yanımlı aşınma katmanından (Wear Course) oluşan çok 
katmanlı bir zemin koruma sistemidir. Tüm komponentler 
sıvı halde uygulanır ve güçlü, elastik, koruyucu bir kapla-
ma oluşturur.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Intermediate Coat (Elastik Ara Kat)
Kopmada Uzama
ASTM D412 >%300
Çekme Dayanımı
 ASTM D412  4 N/mm2

Yırtılma Dayanımı
 ASTM D624  15 N/mm
Çatlak Köprüleme
ASTM C1305 Geçer

Membrane (Su İzolasyon Membranı)
Kopmada Uzama
ASTM D412 >%100
Çekme Dayanımı
 ASTM D412  6 N/mm2

Yırtılma Dayanımı
 ASTM D624  26 N/mm
Çatlak Köprüleme
ASTM C1305 Geçer

Wear Course (UV dayanıklı son kat)
İklimlendirme
ASTM D412, 30 Gün Değişiklik Yok
Korosiv Dayanım
 ASTM B117 Değişiklik Yok
Nem Dayanımı
 Su Buharı Değişiklik Yok

Kullanım talimatları

Yeni beton zeminleren az 28 günlük olmalıdır. Mevcut 
beton zeminler sağlam ve temiz olacak şekilde hazırlan-
malıdır. Tüm yüzeyler kapiler boşluklar dahil kurutulmuş, 
çimento şerbeti, yağ, gres, kür malzemeleri ve diğer emil-
miş malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 1 mm den derin 
tüm yüzey bozuklukları ve kuş gözleri Nitomortar FC(B) ile 
tamir edilmelidir. Uygulanacak zeminin sıcaklığı +5°C ile 
+40°C arasında olmalıdır.

Astarlama

Tüm zeminler Nitoprime 31 ile ilgili ürün broşüründeki kul-
lanım talimatlarına göre, ortalama 200 mikron film elde edi-
lecek şekilde astarlanmalı ve astar henüz yaşken üzerine 
0,4 kg/m2 sarfiyat ile Fosroc Anti Slip Grain No.3 serpilme-
lidir. 

Membrane

Astar üzerine, Trafficguard Membrane, 750-900 mikron 
ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. En 
iyi sonuçlar, ayarlı/taraklı mala veya çekpas ile elde edilir. 
Malzeme uygulamadan sonra 16 saat kürlenmeye bırakıl-
malıdır.
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Trafficguard UR100

Intermediate Coat

Trafficguard Intermediate Coat, 250 - 500 mikron ıslak film 
kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. En iyi sonuç-
lar, ayarlı/traklı mala veya çekpas ile elde edilir. Malzeme 
henüz yaşken, minimum 2-3 kg/m²  sarfiyat ile Antislip Gra-
in No.2 veya No.3 serpilmeli ve kirpi rulo ile istenilen yü-
zey dokusu sağlanmalıdır. Malzeme uygulamadan sonra 
25°C’de 16 saat kürlenmeye bırakılmalıdır

Wear Course

Trafficguard Wear Course, her katta, 100 - 200 mikron ıslak 
film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulama 
trafik yüküne açılmadan, 25°C’de 7 gün veya 35°C’de 72 
saat  kürlenmeye bırakılmalıdır

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Paketleme
Nitoprime 31 14 kg set
Trafficguard membrane 8 litre set
Trafficguard Intermediate Coat 18 litre set
Trafficguard Wear Course 20 litre set
Antislip Grain No.2,3 25 kg torba
Standart sarfiyat
Nitoprime 31 250-500 gr/m2

Trafficguard membrane 0,75 – 0,90 litre/m2

Trafficguard Intermediate Coat 0,40 litre/m2

Trafficguard Wear Course 0,20 litre/m2/kat

Not: Yerel Fosroc Ofisinden önceden onay alınması şar-
tıyla, özel durumlar için normal aralığın dışında kalınlıklar 
uygulanabilir.

Saklama

Raf ömrü

Trafficguard UR100, 25°C altında, kapalı depo koşulların-
da, açılmamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sa-
hiptir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Kısıtlamalar

Yüksek nem, potansiyel ozmos sorunları veya zeminden 
nem yükselme ihtimali var ise uygulama yapmayın

Uygulamadan sonraki 24 saat içinde yağmurun yağabile-
ceği veya sıcaklıkların 7°C’nin altına düşebileceği havalar-
da uygulamayın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoprime 31, Trafficguard Membrane, Intermediate Coat, 
Wear Course ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Buharları solumayın ve 
yeterli havalandırma sağlayın.

Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz korumaları kul-
lanın. Gözlük kullanın, göz ile temas etmesi halinde derhal 
bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması 
durumunda derhal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak ateş kaynağının ya-
nında kullanmayın.

Parlama noktası
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Detaylı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

TR/1017/20/B



406

Trafficguard UR150

Poliüretan bazlı, UV dayanımlı, esnek, kaymaz 
zemin kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Trafficguard UR150, ağır trafik yükleri altında eski veya 
yeni zeminleri korumak için dizayn edilmiş poliüretan esas-
lı zemin kaplama sistemidir 

 ■ Otopark zeminler
 ■ Otopark rampaları
 ■ Uçak hangarları
 ■ Nakliye ve ikmal depoları
 ■ Tamir, bakım atölyeleri

Avantajlar

 ■ Elastik, dinamik çatlak köprüleme
 ■ Otoparklardaki tüm alanlar için uygun
 ■ Eksiz ve su geçirimsiz
 ■ Hızlı uygulama, sağlam ve güvenli
 ■ UV dayanıklı
 ■ Çeşitli renk seçenekleri

Tanımı

Trafficguard UR150,  astar,elastik ara kat (Intermediate 
Coat) ve UV dayanımlı aşınma katmanından (Wear Cour-
se) oluşan çok katmanlı bir zemin koruma sistemidir. Tüm 
komponentler sıvı halde uygulanır ve güçlü, elastik, koru-
yucu bir kaplama oluşturur.

Tipik Özellikler

Intermediate Coat (Elastik Ara Kat)
Kopmada Uzama
ASTM D412 >%300
Çekme Dayanımı
 ASTM D412  4 N/mm2

Yırtılma Dayanımı
 ASTM D624  15 N/mm
Çatlak Köprüleme
ASTM C1305 Geçer

Wear Course (UV dayanıklı son kat)
İklimlendirme
ASTM D412, 30 Gün Değişiklik Yok
Korosiv Dayanım
 ASTM B117 Değişiklik Yok
Nem Dayanımı
 Su Buharı Değişiklik Yok

Kimyasal Dayanım

Trafficguard UR150 aşağıdaki gibi birçok kimyasala karşı 
dayanıklıdır;

 ■ Petrol, Motor yağları, Jet yakıtı, Hidrolik ve ispirto

 ■ Motorin, Orta konsantrasyonlu asitler

 ■ Deterjanlar vb

Ayrıntılı bilgi için yerel Fosroc ofisinize danışınız.

Kullanım talimatları

Yeni beton zeminler %80 ve üzeri mukavemetine ulaşmış 
(genellikle 28 günlük) olmalıdır. Mevcut beton zeminler 
sağlam ve temiz olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

Tüm yüzeyler kapiler boşluklar dahil kurutulmuş, çimento 
şerbeti, yağ, gres, kür malzemeleri ve diğer emilmiş mal-
zemelerden arındırılmış olmalıdır. 1 mm'den derin tüm yü-
zey bozuklukları ve kuş gözleri Nitomortar FC(B) ile tamir 
edilmelidir. Uygulanacak zeminin sıcaklığı +5°C ile +40°C 
arasında olmalıdır.

Astarlama
Tüm zeminler Nitoprime 31 ile ilgili ürün broşüründeki kul-
lanım talimatlarına göre,  250-500 gr/m² sarfiyat ile astar-
lanmalıdır. Sarfiyat yüzey bozukluğu ve emiciliğine göre 
farklılık gösterebilir. Genel olarak park ve manevra alanla-
rında 250-300 gr/m2 ve rampalarda 400-500 gr/m2 sarfiyat 
öngörülür.

Astar henüz yaşken üzerine 0,4 – 0,8 kg/m2 sarfiyat ile 
Fosroc Anti Slip Grain No.2 serpilmeli ve 35 0C’de 16 saat 
kürlenmeye bırakılmalıdır. Anti Slip Grain uygulamasının 
astar yüzeyine iyice yapıştığından emin olunmalı ve serbet 
malzeme yüzeyden temizlenmelidir.

Intermediate Coat
Trafficguard Intermediate Coat, 250 - 500 mikron ıslak film 
kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. En iyi sonuç-
lar, kısa kıllı rulo ile elde edilir.

Wear Course
Trafficguard Wear Course, her katta, 100 - 200 mikron ıs-
lak film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. 
Trafiğe  açılmadan önce aşağıdaki bekleme sürelerine 
uyulmalıdır:
- Yaya trafiği için : 24 saat, 25°C’de / 18 saat, 35°C’de
- Araç trafiği için  : 5 gün, 25°C’de / 72 saat, 35°C’de
Trafficguard Line Marking Paint (TLMP) ile yapılacak yol 
çizgileri için 5 gün beklenmelidir.
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Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. 

Paketleme
Nitoprime 31 14 kg set
Trafficguard Intermediate Coat 18 litre set
Trafficguard Wear Course 20 litre set
Antislip Grain No.2,3 25 kg torba
TLMP 18 litre set
Standart sarfiyat
Nitoprime 31 250-500 gr/m2

Antislip Grain No.2 400 – 800 gr/m2

Trafficguard Intermediate Coat 0,20-0,50 lt/m2/kat
Trafficguard Wear Course 0,20 lt/m2/kat
TLMP (2-3 kat uygulama önerilir) 0,20 lt/m2/kat

Not: Yukarıdaki sarfiyatlar bilgi olması amacı ile verilmiştir, 
yüzey bozuklukları ve emiciliğine göre değişiklik gösterebi-
lir. Gerçek sarfiyatların tesbiti için saha denemeleri yapıl-
ması önerilir.

Saklama ve Raf Ömrü

Trafficguard UR150, 25°C altında, kapalı depo koşulların-
da, açılmamış orijinal ambalajı içinde aşağıdaki raf ömürle-
rine sahiptir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

- Nitoprime 31  : 12 ay
- Intermediate Coat  : 6 ay
- Wear Course  : 12 ay

Kısıtlamalar

 ■ Trafficguard UR150, yüksek nem veya BS8203 EK 
A veya Hammond COCO tipi beton/harç nem ölçere 
göre %80’den fazla bağıl neme sahip olan veya ola-
bilecek yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 ■ %85-90 gibi yüksek bağıl nem şartlarında, iyi hava-
landırma gerekmektedir. Yüzey sıcaklığı çiğ noktası-
nın en az 3°C üzerinde olmalıdır. 

 ■ Uygulamadan sonraki 24 saat içinde yağmurun ya-
ğabileceği veya sıcaklıkların 7°C’nin altına düşebile-
ceği havalarda uygulanmamalıdır. 

 ■ Intermediate Coat, park alanları ve ara yollar için 
opsiyoneldir. Ancak, Rampalar ve açık alanlar için 
zorunludur.  

Yüksek Sıcaklıklarda Uygulama
350C nin üzerindeki sıcaklıklarda, aşağıdaki uygulama 
önerilerine uyulması uygun olacaktır:

 ■ Malzemeleri, direkt güneş ışığından korunmuş, serin 
(tercihen ısı kontrollü) ortamlarda depolayınız.

 ■ Karıştırma ve uygulama ekipmanlarını serin ve göl-
geli ortamlarda saklayınız. Malzeme ile direkt temas 
edecek ekipman yüzeylerini serin tutmak önemlidir.

 ■ Direkt güneş altında ve en yüksek sıcaklıklara ulaşı-
lacak gün ortası zamanlarında uygulama yapmaktan 
kaçınınız.

 ■ Uygulama sürekliliği için yeterli malzeme ve ekip ka-
pasitesi olduğundan emin olunuz.

Teknik Destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitoprime 31, Trafficguard Intermediate Coat, Wear Cour-
se ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile temas etme-
melidir veya yutulmamalıdır. Buharları solumayın ve yeterli 
havalandırma sağlayın.

Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz korumaları kul-
lanın. Gözlük kullanın, göz ile temas etmesi halinde derhal 
bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması 
durumunda derhal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak ateş kaynağının ya-
nında kullanmayın.
Parlama noktası Fosroc Solvent 102 : 33°C
Detaylı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

TR/1018/20/B
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Betonarme yapılar için çatlak köprüleyici 
elastomerik koruyucu kaplama 

Kullanım Alanları

Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları, 
özellikle müteakip çatlak oluşumu görülebilecek yüzeyleri 
asit gazları, klorür iyonları, oksijen ve sudan korur. Dekgu-
ard E2000, kıyı çevreleri de dahil her türlü yapıda kullanım 
için uygundur.

Avantajları

 ■ 2 mm’ye kadar yüzey çatlaklarını ve 0.3 mm’ye kadar 
döngüsel hareket çatlaklarını köprüleyebilir

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı 
mükemmel koruma

 ■ Özel akrilik polimer kir tutmayı en aza indirir 

 ■ Su buharının yapıdan çıkmasına izin verir

 ■ UV ışınlarına dayanıklı

 ■ Su bazlı

 ■ Çok çeşitli dekoratif renk seçeneği 

Tanımı

Dekguard E2000 sistemi, her ikisi de sahada hemen kulla-
nıma hazır, tek komponentli  penetran astar ve tek kompo-
nentli elastomerik, renklendirilmiş kaplamadan oluşur.

Sistem, Nitobond AR veya Nitoprime DG gibi çeşitli as-
tarlama sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Klorür dayanımı 
birincil öneme sahip olduğunda, bir film oluşturan stabilize 
edici astar olan Nitoprime DG kullanılabilir. Nitoprime DG, 
şeffaf bir sıvı olarak tedarik edilir ve akrilik reçine ve penet-
re olan organik bir taşıyıcı içinde çözülmüş  silan-siloksan 
bazlıdır. Astar reaktiftir ve kimyasal bağlı bir hidrofobik ba-
riyer üretebilir, böylece su ve suyla taşınan kirleticilerin ge-
çişini engeller. Gözenekli maddeleri birleştiren ve stabilize 
eden ince bir yüzey filmi üretilir.

Nitobond AR, klorür direncinin karbonasyon direncine göre 
ikincil öneme sahip olduğu durumlarda kullanılabilir.

          

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tam-

worth, Staffs, B78 3TL, UK
DOP: UK9-21

0370-CPR-0865
Dekguard E2000

EN 1504-2: Yüzey koruma sistemleri
1.3, 2.2 ve 8.2 metotları

Karbondioksit Geçirgenliği 
Sd

Sd> 50 m

Su Buharı Geçirgenliği
Sd

Sınıf 1 < 5 m

Kılcal Emme ve Su Geçirgen-
liği

< 0.1 kg/(m2h0.5)

Yapışma dayanımı > 0.8 MPa
Çatlak köprüleme Sınıf 4 >1250
Yangın sınıfı Sınıf B
Tehlikeli maddeler 5.3’e uygundur

Şartname 

Çatlak köprüleyici koruyucu ve dekoratif yüzey kapla-
ması
Koruyucu kaplama sistemi,  akrilik film oluşturan, empren-
ye özellikli silan-siloksan astarı Nitoprime DG ve fırça, rulo 
veya sprey ile uygulananan tek komponentli elastomerik 
kaplama ola Dekguard E2000’den oluşacaktır.  
Toplam kuru film kalınlığı, 50 metreden az olmayan hava-
ya eşdeğer karbondioksit difüzyon direnci sağlayabilmeli-
dir ve Taywood yöntemi ile değerlendirildiğinde 100 gün 
sonra klorür iyonu difüzyonu olmamalıdır. 200 mikron kuru 
film kalınlığında, 0.14 metreden (Klopfer metodu ile) fazla 
olmamak üzere su buharı geçirgenliği dayanımı (SD) gös-
termelidir. UK BRE metodu ile ölçüldüğünde, 20°C de yeni 
başlamış 2 mm kalınlığındaki çatlağı köprüleyebilmelidir. 
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Özellikler

Aşağıdaki sonuçlar aksi belirtilmedikçe  20°C’de elde edilmiştir.

Test Metodu Standart EN 1504-2 Gerek-
sinimleri Sonuç

Çekme dayanımı EN 1542:2000 Trafik dışı ağırlık
> 0.8 MPa 1.13 MPa

Su Buharı geçirgenliği EN ISO 7783-2:1999 Sınıf 1 Sd< 5m 0.76 m
Su geçirgenliği EN 1062-3:1999 W < 0.1 Kg/m2*h0.5 0.02 Kg/ m²*h0.5

Karbondioksit geçirgenliği EN 1062-6:2002 Sd > 50m 106 m
Çatlak köprüleme UNE EN 1062-7:2004 Sınıf 4 > 1250 um 1595 um
Yüzey kuruması
Ballotini yöntemi EN ISO 1517:1996 - 2 saat 15 dk

Katı hacmi - - % 50
Karbondioksit difüzyon direnci 
eşdeğer hava kalınlığı Taywood Metodu - >50 mm

2000 saat QUV’den sonra havada-
ki karbondioksit difüzyon dayanımı 
eşdeğer kalınlığı 

Taywood Metodu - >50 mm

Klorür Dayanımı Taywood Metodu - 100 günden sonra klorür iyonu 
difüzyonu olmaz

Yangın Testi
EN 13501-1 2007

EN -ISO 11925-2 Metodu
ve EN 13823 - Euroclass B

S1 d0

Kaplama Sayısı - - Nitoprime DG: Akışkan katman
Dekguard E2000: 2

Kat başına teorik uygulama sarfiyatı - - Nitoprime DG: 0.4lt / m2

Dekguard E2000: 0.4 lt / m2

Kat başına teorik ıslak film kalınlığı - -
Nitoprime DG: n/a
Dekguard E2000:400 mikron

Yeniden Kaplama Süresi, 20°C’de - -
Nitoprime DG: 12 saat
Dekguard E2000: 16 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı - -

Uygulama, 5°C'nin altındaki  
yüzey sıcaklıklarında başlama-
malı/yapılmamalıdır. Kürlenme 
süreleri düşük sıcaklıklarda 
artacaktır.

Renk Seçenekleri - -

Standart renkler BS 4800:
Beyaz BS 00E55
Manolya BS 08B15
Kumtaşı BS 08B17
Portland BS 00A01
Diğer renkler özel sipariştir.

Yukarıdaki değerler kontrollü laboratuvar şartlarında elde dilmiştir. Saha şartlarında değişkenlik gösterebilir. 
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 Kullanım Talimatları 

Tüm kaplama işleri  BS6150: 2006, Bina Boyama - Uygula-
ma Esasları’nın ilgili bölümlerine göre yapılacaktır.
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru olmalı ve yağ, gres, gevşek parçalar, 
çürümüş maddeler, yosun ve alg oluşumları, laitans ve 
herhangi bir kalıp ayırıcı yağ veya kürleme bileşiği kalın-
tısından arıdırılmalıdır. Bu en iyi, yüzeye hafifçe kumlama 
işlemi yapılarak elde edilir. Yosun, alg veya benzer olu-
şumların meydana geldiği yerlerde, kumlama işleminden 
sonra tescilli bir biyosit ile işlem yapılmalıdır.

Renderoc sistemi yama uygulamalarında Nitobond AR 
kürleme membranı olarak kullanıldıysa, Dekguard E2000  
uygulamadan önce zeminden uzaklaştırılmasına gerek 
yoktur.

Mevcut sağlam kaplamaların üzerine uygulama gerektiğin-
de, alt kaplama ile yüzey arasındaki bağın uyumluluğunu 
ve bağlanmasını sağlamak için denemeler yapılmalıdır. 
Daha fazla tavsiye için lütfen Fosroc Teknik Servis Depart-
manına danışınız 

Yekpare bir Dekguard E2000 kaplaması üretmek önemli-
dir. Bunun için yüzeyde bulunan boşluklar ya da çatlaklar 
öncelikle Renderoc FC ile doldurulmalıdır. Daha pürüzlü 
yüzeyler, çimentolu bir kaplama ve koruma harcı olan Ren-
deroc RP252 kullanılarak düzeltilebilir. Dekguard E2000 ile 
Renderoc RP252’nin üstü kaplanmadan önce başka veri 
sayfasına başvurunuz.

Uygulama 
Dekguard E2000 sisteminin koruyuculuk özelliklerinden 
yararlanılabilmesi için doğru uygulama oranları ve yeniden 
kaplama sürelerine dikkat edilmelidir.

Sahada kullanılan malzemelerde birden fazla üretim nu-
marası var ise malzemeleri bu üretim koduna göre ayı-
rarak sahada uygulayınız. Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc 
ofisine danışınız. 

Nitoprime DG
Kaplama sayısı Tam kaplama

Kat başına teorik 
uygulama oranı 0.4 lt / m2

Kat başına teorik 
ıslak film kalınlığı Mevcut değil

Kaplama süresi 12 saat, 20°C’de

Dekguard E2000
Kaplama sayısı 1

Kat başına teorik 
uygulama oranı 0.4 lt / m2

Kat başına teorik 
ıslak film kalınlığı 400 mikron

Nitobond AR
Kaplama sayısı 1 veya 2

Kat başına teorik 
uygulama oranı 0.5 lt / m2

Kat başına teorik 
ıslak film kalınlığı 150 mikron

Kaplama süresi 12 saat, 20°C’de

Yüzey sıcaklığı 2°C’nin altındaysa, Nitoprime DG uygula-
ması başlamamalıdır. Yüzey sıcaklığı 5°C’nin altındaysa 
Dekguard E2000 uygulaması başlamamalıdır.

Cam veya pencere çerçeveleri uygulamadan önce mas-
kelenmelidir. Bitkiler, çimen, derz dolguları, asfalt ve bitüm 
kaplı alanlar uygulama sırasında korunmalıdır.

Tavsiye edilen uygulama sarfiyatı 0,4 litre/m² sağlanabil-
mesi için öndecen Nitoprime DG bir ya da iki kat olacak 
şeklinde uygulanmalıdır. Bu sarfiyat en iyi taşınabilir, sırt 
çantası tipi püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilir. Düz-
gün bir yüzey görünümü (parlaklık) elde edilmelidir. Mat, 
gözenekli kısımlar kalırsa, daha fazla astar uygulaması 
yapılmalıdır.

Astar minimum 12 saat (20°C’de), daha düşük sıcaklıklar-
da daha uzun süre kurumasını bekleyiniz. Hiçbir koşulda 
yüzey düzgün bir şekilde kuruyana kadar Dekguard E2000 
ile kaplanmamalıdır.

Dekguard E2000 uygun fırçalar, rulolar veya sprey ekip-
manı kullanılarak uygulanabilir. Uygulama teknikleri hak-
kında daha fazla bilgi için lütfen Fosroc Teknik Servis De-
partmanına danışınız.

Astarlanmış tüm yüzeylere iki kat Dekguard E2000 uygu-
lanmalıdır. Bitmiş uygulamada boşlukların veya “işlenme-
miş kenarların” olmaması önemlidir. Dış köşelerde ve ben-
zeri açık çıkıntılarda kesintisiz bir kaplama sağlamak için 
özel dikkat gösterilmelidir. 400 mikrondan az olmayan ıslak 
film kalınlığına sahip muntazam bir kaplama elde edilene 
kadar ilk katı tüm bölgelere uygulayınız. Dokunulacak şek-
le gelene kadar kurumasını bekleyin. Bu tipik olarak kuru 
havalarda,  20°C’de yaklaşık 16 saat sonra olacaktır.

Temizlik
Kullanımdan hemen sonra Renderoc FC, Renderoc 
RP252, Dekguard E2000 ve Nitobond AR su ile alet ve 
ekipmanlardan temizlenmelidir. Nitoprime DG Fosroc Sol-
vent 102 kullanılarak alet ve ekipmanlardan temizlenme-
lidir.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Paketleme 
Renderoc FC 25 kg’lık torba
Renderoc HS Xtra 25 kg’lık torba
Nitoprime DG 20 litre teneke
Dekguard E2000 10 litre teneke
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Renderoc FC 1,74 kg/m²/mm
Renderoc HS Xtra 2,2 kg/ m²/mm
Nitoprime DG 0,400 litre/m²
Dekguard E2000 0,125 - 0,170 litre/m²
Fosroc Solvent 102 0,400 litre/m²

Verilen sarfiyat değerleri teoriktir - israf faktörleri ve yüzey-
lerin olası çeşitliliği ve yapısı nedeniyle, pratik sarfiyatları 
azaltılacaktır.

Kısıtlamalar

 ■ Dekguard E2000 sistemi temiz, sağlam beton ve 
duvar yüzeylerine uygulamak için tasarlanmıştır. 
Mevcut sağlam kaplamaların üzerine uygulama ge-
rektiğinde, alt kaplama ile yüzey arasındaki bağın 
uyumluluğunu ve bağlanmasını sağlamak için de-
nemeler yapılmalıdır. Mevcut kaplamalar veya bo-
yalar üzerine uygulandığında, Dekguard E2000’nin 
performans özellikleri bozulabilir ve yangın derecesi 
geçersiz kılınabilir. Deneme alanında uyumluluk ve 
sağlamlık değerlendirilmelidir. Daha fazla tavsiye için 
Fosroc Müşteri Hizmetleri Departmanına danışın.

 ■ Yüzey sıcaklığı 2°C’nin altındaysa Nitoprime DG uy-
gulanmamalıdır. Yüzey sıcaklığı 5°C’nin altındaysa 
Dekguard E2000 uygulanmamalıdır. 

 ■ Uygulamadan sonraki 48 saat içinde donmaya ma-
ruz kalma olasılığı olan koşullarda Dekguard E2000 
ve Nitoprime DG uygulanmamalıdır. Toz yapışmasını 
engellemek için rüzgarlı havalarda uygulama yapıl-
ması tavsiye edilmez. Ortamdaki bağıl nem %90’ı 
aştığında, uygulama yapıldıktan 2 saat içerisinde 
yağmur yağma ihtimali olan  20°C koşullarda ya da 
20 saat içerisinde yağmur yağma ihtimali olan 5°C’lik 
koşullarda uygulama yapılması uygun değildir. 

 ■ Havuz suyunun temas ettiği ortamlarda ve vandallar 
tarafından doğrudan fiziksel saldırıya maruz kalan 
alanlarda kullanım için Dekguard E2000 uygulaması 
uygun değildir. Bu gibi ortamlarda Dekguard S uygu-
lanabilir. 

 ■ Deckguard kaplamaları birbirinden farklı üretim nu-
maraları ile üretilmektedir. Farklı üretim numaraları-
na ait ürünler arasında birbirine yakın üretim değer-
lerinde farklılıklar görülebilir. Fosroc, sahada son kat 
uygulamalarında tek üretim numarasına ait malze-
melerin kullanımını tavsiye etmektedir.

Saklama 
Serin, kuru koşullarda, ısı kaynaklarından ve alevden 
uzakta, açılmamış orijinal ambalajında saklayınız. Dekgu-
ard E2000 dondan korunmalıdır.

Raf Ömrü
Dekguard ürünleri, açılmamış orijinal ambalajında kuru bir 
yerde saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir. Farklı partiler-
deki malzemeler ayrı olarak depolanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda ve/veya yüksek nem koşullarında 
saklanırsa, raf ömrü kısalabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Daha detaylı bilgi için uygun malzeme Güvenlik Bilgi Form-
larına başvurunuz.

Yangın
Renderoc FC, Renderoc RP252, Nitobond AR ve Dekgu-
ard E2000 yanıcı değildir. 

Nitoprime DG ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuştu-
rucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara İçmek Yasaktır. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti 
kullanmayın.

Parlama noktası:
Nitoprime DG:          38°C
Fosroc Solvent 102: 33°C

TR/5001/20/B
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Yüksek performanslı, çatlak köprüleyici elastomerik akrilik, BS EN 1504-2 şartlarına 
uygun olacak şekilde betonarme zemin ve düşey yüzeyler için koruyucu ve dekoratif 
kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları, 
özellikle müteakip çatlak oluşumu görülebilecek yüzeyleri 
asit gazları, klorür iyonları, oksijen ve sudan korur. Ürün 
aynı zamanda diğer çimentolu yüzeyleri ve duvarları koru-
mak için de uygundur. Dekguard Elastic, kıyı çevreleri de 
dahil her türlü yapıda kullanım için uygundur. Yeni ve mev-
cut yapılar için eşit derecede uygundur. Dekguard Elastic-
Fosroc’un Renderoc beton tamir sisteminin bir bileşenidir 
ve BS EN1504-2’de tanımlandığı gibi 1.3, 2.2, 8.2 onarım 
ilkeleri için uygundur. 

Avantajları

 ■ 2 mm’ye kadar yüzey çatlaklarını ve 1 mm’ye kadar 
döngüsel hareket çatlaklarını köprüleyebilir

 ■ Sıfırın altındaki sıcaklıklarda korunan mükemmel 
elongasyon ve iyileştirme özelliklerine sahip gerçek 
elastomerik kaplama

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı 
mükemmel koruma

 ■ Uzun süreli kötü hava aşındırma etkilerine karşı yük-
sek dayanımı ile UV ışınlarına dayanıklı

 ■ Su bazlı

 ■ Çok çeşitli dekoratif renk seçeneği 

Tanımı

Dekguard Elastic sistemi, her ikisi de sahada hemen kulla-
nıma hazır, tek komponentli  penetran astar ve tek kompe-
nentli elastomerik, renklendirilmiş kaplamadan oluşur.

Dekguard Elastic özel akrilik polimer bazlı elastomerik, su 
bazlı koruyucu bir kaplamadır. Mükemmel elongasyon ve 
iyileştirme, düşük kir toplama, agresif elementler, UV ışığı 
ve yağmura karşı dayanım sağlar. Çok çeşitli renk seçene-
ği mevcuttur. 

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Şartname 

Elastomerik koruyucu ve dekoratif yüzey kaplaması
Koruyucu kaplama sistemi,  akrilik film oluşturan, emp-
renye özellikli silan-siloksan astarı Nitoprime DG ve BS 
EN1504-2 İlkeler 1.3, 2.2 ve 8.2’ye uygun tek komponentli 
elastomerik kaplama olan Dekguard Elastic’ten oluşacak-
tır.  

Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı 400 mikrondan az 
olmamalıdır ve 125 mm’den az olmayan 30 N/mm2 beton 
kaplamaya (Taywood metoduyla) eşdeğer  karbondioksit 
difüzyon dayanımı sağlayabilmelidir ve klorür iyonu pe-
netrasyonunda % 99 (Aston Üniversitesi Difüzyon Hücresi 
Metodu) ‘dan az olmayan bir azalma olmalıdır.

400 mikron kuru film kalınlığında 0.76 metreden (Klopfer 
metodu ile) fazla olmayan su buharı iletim dayanımı (SD) 
göstermelidir.

Standartlara Uygunluk

Dekguard Elastic, BS EN1504-2-Yüzey Koruma Sistemleri 
Prensipleri 1.3,2.2 ve 8.2 gerekliliklerine uygundur.

BS 476, Pt 7:1987  Yangın testi -  Ateş yayılma endeksi 
I - 0.0. Alt indeks i1 - 0.0

BS 476, Pt 6:1989 Yangın testi -  Alev Yayılması Sınıf 1 

Yapı Yönetmeliği Değerlendirmesi - Sınıf 0

Yangın sınıfı EN 13501-1 2007 Euroclass B.

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tam-

worth, Staffs, B78 3TL, UK
0370-CPR-0845
Dekguard Elastic

EN 1504-2: Yüzey Koruma Sistemleri

Yapışma dayanımı > 0.8 MPa
Su Buharı Geçirgenliği Sınıf 1 < 5 m
Su Buharı Geçirgenliği W < 0.1 kg/(m2h0.5)
Karbondioksit  Geçirgenliği Sd> 50 m
Çatlak köprüleme Sınıf 4 
Yangın sınıfı Sınıf B S1 d0

Tehlikeli maddeler 5.3’e uygundur
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Özellikler

Aşağıdaki sonuçlar aksi belirtilmedikçe  20°C’de elde edilmiştir.

Test Metodu Standart EN 1504-2 Gerek-
sinimleri Sonuç

Çekme dayanımı EN 1542:2000 Trafik dışı ağırlık
> 0.8 MPa 1.13 MPa

Su Buharı geçirgenliği EN ISO 7783-2:1999 Sınıf 1 Sd< 5m 0.76 m
Su geçirgenliği EN 1062-3:1999 W < 0.1 Kg/m2*h0.5 0.02 Kg/m2*h0.5

Karbondioksit geçirgenliği EN 1062-6:2002 Sd > 50m 106 m
Çatlak köprüleme UNE EN 1062-7:2004 Sınıf 4 > 1250 um 1595 um
Yüzey kuruması
Ballotini yöntemi EN ISO 1517:1996 - 2 saat 15 dk

Katı hacmi - - % 54.5
30 MPa beton kaplamanın 
eşdeğer kalınlığı Taywood Metodu - >125 mm

Karbon dioksit geçirgenliği 2000 
saat QUV’den sonra Taywood Metodu - >100 mm

Klorür iyonu emiliminde azalma 
(Dekguard Primer kullanıldığın-
da)

Aston Üniversitesi Difüzyon 
Hücresi Metodu - > %99

Yangın Testi:
Yangın Yayılımı

BS 476 Pt7 :1987 - Sınıf 1

Yangın Testi : Yayılma Endeksi BS476 pt6: 1989 -

Yayılma endeksi i 0.0
Alt indeks i1  0.0

Yapı Yönetmeliği Değerlen-    
dirmesi
Sınıf 0

Yangın Testi
EN 13501-1 2007

EN -ISO 11925-2 Metodu
ve EN 13823 -

Euroclass B
S1 d0

Kaplama Sayısı - - Nitoprime DG: Akışkan katman 
Dekguard Elastic: 2

Kat başına teorik uygulama sarfi-
yatı - - Nitoprime DG: 0.4 lt / m2 

Dekguard Elastic: 0.4 lt / m2

Kat başına teorik ıslak film kalın-
lığı - - Nitoprime DG: n/a

Dekguard Elastic:400 mikron

Yeniden Kaplama Süresi, 20°C’de - -
Nitoprime DG: 12 saat
Dekguard Elastic: 16 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı - -

Uygulama,5 °C’nin altındaki 
yüzey sıcaklıklarında başlama-
malı / yapılmamalıdır. Kür-
lenme süreleri düşük sıcak-
lıklarda artacaktır.

Renk Seçenekleri - -

Standart renkler BS 4800:
Beyaz BS 00E55
Manolya BS 08B15
Kumtaşı BS 08B17
Portland BS 00A01
Diğer renkler özel sipariştir.

Yukarıdaki değerler kontrollü laboratuvar şartlarında elde dilmiştir. Saha şartlarında değişkenlik gösterebilir.   
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Kullanım Talimatları 

Tüm kaplama işleri  BS6150: 2006, Bina Boyama - Uygula-
ma Esasları’nın ilgili bölümlerine göre yapılacaktır.

Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru olmalı ve yağ, gres, gevşek parçalar, 
çürümüş maddeler, yosun ve alg oluşumları, laitans ve 
herhangi bir kalıp ayırıcı yağ veya kürleme bileşiği kalın-
tısından arıdırılmalıdır. Bu en iyi, yüzeye hafifçe kumlama 
işlemi yapılarak elde edilir. Yosun, alg veya benzer olu-
şumların meydana geldiği yerlerde, kumlama işleminden 
sonra tescilli bir biyosit ile işlem yapılmalıdır.

Renderoc sistemi yama uygulamalarında Nitobond AR kür-
leme membranı olarak kullanıldıysa, Dekguard W  uygula-
madan önce zeminden uzaklaştırılmasına gerek yoktur.

Mevcut sağlam kaplamaların üzerine uygulama gerektiğin-
de, alt kaplama ile yüzey arasındaki bağın uyumluluğunu 
ve bağlanmasını sağlamak için denemeler yapılmalıdır. 
Daha fazla tavsiye için lütfen Fosroc Teknik Servis Depart-
manına danışınız 

Yekpare bir Dekguard Elastic kaplaması üretmek önemli-
dir. Bunun için yüzeyde bulunan boşluklar ya da çatlaklar 
öncelikle Renderoc FC ile doldurulmalıdır. Daha pürüzlü 
yüzeyler, çimentolu bir kaplama ve koruma harcı olan Ren-
deroc RP252 kullanılarak düzeltilebilir. Dekguard Elastic 
ile Renderoc RP252’nin üstü kaplanmadan önce başka 
veri sayfasına başvurunuz.

Uygulama 

Dekguard Elastic sisteminin koruyuculuk özelliklerinden 
yararlanılabilmesi için doğru uygulama oranları ve yeniden 
kaplama sürelerine dikkat edilmelidir.

Sahada kullanılan malzemelerde birden fazla üretim nu-
marası var ise malzemeleri bu üretim koduna göre ayı-
rarak sahada uygulayınız. Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc 
ofisine danışınız. 

Yüzey sıcaklığı 2°C’nin altındaysa, Nitoprime DG uygula-
ması başlamamalıdır. Yüzey sıcaklığı 5°C’nin altındaysa 
Dekguard Elastic uygulaması başlamamalıdır.

Cam veya pencere çerçeveleri uygulamadan önce mas-
kelenmelidir. Bitkiler, çimen, derz dolguları, asfalt ve bitüm 
kaplı alanlar uygulama sırasında korunmalıdır.

Tavsiye edilen uygulama sarfiyatı 0,4 litre/m² sağlanabil-
mesi için öndecen Nitoprime DG bir ya da iki kat olacak 
şeklinde uygulanmalıdır. Bu sarfiyat en iyi taşınabilir, sırt 
çantası tipi püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilir.  Düz-
gün bir yüzey görünümü (parlaklık) elde edilmelidir. Mat, 
gözenekli kısımlar kalırsa, daha fazla astar uygulaması 
yapılmalıdır.

Astar minimum 12 saat (20°C’de), daha düşük sıcaklıklar-
da daha uzun süre kurumasını bekleyiniz. Hiçbir koşulda 
yüzey düzgün bir şekilde kuruyana kadar Dekguard Elastic 
ile kaplanmamalıdır.

Dekguard Elastic uygun fırçalar, rulolar veya sprey ekip-
manı kullanılarak uygulanabilir. Uygulama teknikleri hak-
kında daha fazla bilgi için lütfen Fosroc Teknik Servis De-
partmanına danışınız.

Astarlanmış tüm yüzeylere iki kat Dekguard Elastic uygu-
lanmalıdır. Bitmiş uygulamada boşlukların veya “işlenme-
miş kenarların” olmaması önemlidir. Dış köşelerde ve ben-
zeri açık çıkıntılarda kesintisiz bir kaplama sağlamak için 
özel dikkat gösterilmelidir. 400 mikrondan az olmayan ıslak 
film kalınlığına sahip muntazam bir kaplama elde edilene 
kadar ilk katı tüm bölgelere uygulayınız. Dokunulacak şek-
le gelene kadar kurumasını bekleyin. Bu tipik olarak kuru 
havalarda,  20°C’de yaklaşık 16 saat sonra olacaktır.

Yukarıda anlatıldığı gibi ikinci Dekguard Elastic katını da 
uygulayınız.

Düşük sıcaklıklarda kötü kurutma koşulları altında, daha 
iyi “tam kuruma” elde etmek için Dekguard Elastic’i üç ince 
kat (her biri 270 mikron ıslak film kalınlığı) şeklinde uygula-
mak daha pratik olabilir. Bu yöntem ile, önerilen doğru kuru 
film kalınlığına ulaşacaktır.

Temizlik
Kullanımdan hemen sonra Dekguard Elastic su ile alet ve 
ekipmanlardan temizlenmelidir. Nitoprime DG Fosroc Sol-
vent 102 kullanılarak alet ve ekipmanlardan temizlenme-
lidir.

Paketleme 
Nitoprime DG 25 litre teneke
Dekguard Elastic 10 litre teneke
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitoprime DG 0,400 litre/ m²
Dekguard Elastic 0,400 litre/ m²

Verilen sarfiyat değerleri teoriktir - israf faktörleri ve yüzey-
lerin olası çeşitliliği ve yapısı nedeniyle, pratik sarfiyatları 
azaltılacaktır.
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Kısıtlamalar
 ■ Mevcut sağlam kaplamaların üzerine uygulama ge-

rektiğinde, alt kaplama ile yüzey arasındaki bağın 
uyumluluğunu ve bağlanmasını sağlamak için de-
nemeler yapılmalıdır. Mevcut kaplamalar veya bo-
yalar üzerine uygulandığında, Dekguard Elastic’in 
performans özellikleri bozulabilir ve yangın derecesi 
geçersiz kılınabilir. Deneme alanında uyumluluk ve 
sağlamlık değerlendirilmelidir. Daha fazla tavsiye için 
Fosroc Müşteri Hizmetleri Departmanına danışın.

 ■ Yüzey sıcaklığı 2°C’nin altındaysa Nitoprime DG uy-
gulanmamalıdır. Yüzey sıcaklığı 5°C’nin altındaysa 
Dekguard Elastic uygulanmamalıdır. 

 ■ Uygulamadan sonraki 48 saat içinde donmaya ma-
ruz kalma olasılığı olan koşullarda Dekguard Elas-
tic uygulanmamalıdır. Toz yapışmasını engellemek 
için rüzgarlı havalarda uygulama yapılması tavsiye 
edilmez. Ortamdaki bağıl nem %90’ı aştığında, uy-
gulama yapıldıktan 2 saat içerisinde yağmur yağma 
ihtimali olan  20°C koşullarda ya da 20 saat içerisin-
de yağmur yağma ihtimali olan 5°C’lik koşullarda uy-
gulama yapılması uygun değildir. 

 ■ Havuz suyunun temas ettiği ortamlarda Dekguard 
Elastic. uygulaması uygun değildir. Bu gibi ortamlar-
da Dekguard S uygulanabilir. 

 ■ Dekguard Elastic’in elastomerik özellikleri ve yüksek 
yırtılma dayanımı, vandallar tarafından doğrudan fi-
ziksel saldırıya maruz kalan alanlarda kullanım için 
uygun değildir. Bu alanlarda Dekguard S kullanılma-
lıdır.

 ■ Dekguard Elastic, olası su girişine maruz kalan yer-
lerde kullanılmamalıdır. Bu durumlarda Dekguard S 
veya W kullanınız. 

 ■ Deckguard kaplamaları birbirinden farklı üretim nu-
maraları ile üretilmektedir. Farklı üretim numaraları-
na ait ürünler arasında birbirine yakın üretim değer-
lerinde farklılıklar görülebilir. Fosroc, sahada son kat 
uygulamalarında tek üretim numarasına ait malze-
melerin kullanımını tavsiye etmektedir.

Saklama 

Serin, kuru koşullarda, ısı kaynaklarından ve alevden 
uzakta, açılmamış orijinal ambalajında saklayınız. Dekgu-
ard Elastik dondan korunmalıdır.

Raf Ömrü
Tüm ürünler, açılmamış orijinal ambalajında kuru bir yer-
de saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir. Farklı partilerdeki 
malzemeler ayrı olarak depolanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda ve/veya yüksek nem koşullarında 
saklanırsa, raf ömrü kısalabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Daha detaylı bilgi için uygun malzeme Güvenlik Bilgi 
Formlarına başvurunuz.

Yangın
Dekguard Elastic yanıcı değildir. 
Nitoprime DG ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuştu-
rucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara İçmek Yasaktır. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti 
kullanmayın.
Parlama noktası:
Nitoprime DG:          38°C
Fosroc Solvent 102: 33°C
Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

TR/5002/20/B
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UV ve kimyasal dayanımlı, poliüretan
koruyucu kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Dekguard PU, agresif ortam koşullarına maruz kalan çeşit-
li yüzeylere, yüksek dayanımlı koruyucu kaplama özelliği 
sağlar. Örnek kullanım alanları: 

 ■  Kanalizasyon ve atık su tesisleri
 ■  Kimyasal işleme tesisleri
 ■  Su altı ve sürekli su teması altında
 ■  Direkt UV etkisi altında
 ■  İskeleler, limanlar, denizsuyu alma yapı ve kanalları
 ■  Yaya yolları, köprüler ve otoparklar
 ■  Anti-graffiti kaplaması olarak

Avantajları

 ■  Düşük maliyetli hizmet ömrü – Mükemmel UV ve 
kimyasal dayanım özelliklerine bağlı olarak

 ■  İşgücü tasarrufu – Kürünü tamamlamış bir epoksi 
kaplama üzerine astar gerektirmeden uygulanabilir. 

 ■  Çok yönlü – çelik ve betona uygulanabilir, farklı ele-
manlar ile renk uyumu sağlamaya uygundur

 ■  Mükemmel yüzey oluşumu – gerek duyulduğunda 
güçlü deterjanlar ile temizliğe uygundur

 ■  Geliştirilmiş performans – diğer tek komponentli 
alternatiflerine göre çift komponentli olması nedeni 
ile kürlenme problemi yaşamaz

 ■  Geniş renk yelpazesi – parlak ve mat bitiş alternatif-
lerinin yanında şeffaf parlak ve mat bitiş alternatifleri-
de mevcuttur. 

Tanımı

Dekguard PU yüksek performanslı, alifatik poliüretan baz-
lı, çelik, beton, ve kürünü tamamlamış epoksi gibi birçok 
yüzeye uygulanabilen koruyucu kaplama malzemesidir. 
Sahaya direkt kullanıma hazır ambalajlarda üretilmiş çift 
komponentli olarak temin edilir. 

Dekguard PU, kuru yüzeylere, kürünü tamamladıktan son-
ra 50 – 75 mikron kalınlık sağlayacak, ıslak film kalınlığı 95 
– 145 mikron olacak şekilde tek kat olarak uygulanır. Aşırı 
yük ortamları altında birden fazla kat uygulanabilir.  

Şartname

Korozyona dayanıklı bir yüzey elde edebilmek için, koru-
yucu özellikli alifatik poliüretan özellikle Dekguard PU kul-
lanılması tavsiye edilir. Söz konusu kaplama mükemmel 
UV dayanımına sahip olmalı ve Karbon Dioksit difüzyon 
katsayısı, beton, çelik ve kürünü tamamlamış epoksiler ile 
uyumlu olacak şekilde 1,0x10-7 cm2/s’den az olmalıdır. 

Özellikleri

Katı Madde Oranı %52, 25°C’de
Özgül ağırlık 1.3 
Karbondioksit 
Difüzyonu 1,0x10-7 cm²/s

Kap Ömrü
23°C 3 saat
35°C 1,30 saat

Kuruma süresi 20°C 35°C
Parmak Kuruluğu 4 saat 30 dakika

Yeniden kaplanabilirlik 7 saat 4 saat
Nihai kürlenme 7 gün 5 gün

Kimyasal Dayanım

Nihai kürlenmesini tamamlamış kaplamalar, yaygın kulla-
nılan kimyasallar ile test edilmiştir. Testler sürekli daldırma 
ve ardından gözlemleme şeklinde test edilmiştir.

Asitler
Asetik Asit %5 Mükemmel
Sitrik Asit %80 Mükemmel 
Tartarik Asit %10 Çok İyi
Fosforik Asit 2  %50 Mükemmel
Oleik Asit 1 Mükemmel

Alkaliler (m/v)
Amonyak %20 Mükemmel
Sodyum Hidroksit1 %24 Çok iyi
Hidrojen Peroksit1 %100 Çok iyi
Solventler ve Organik Bileşikler
Ksilen Mükemmel
Dietil eter Mükemmel
Etanol Mükemmel
Toulen² Çok iyi
Sulu Çözeltiler 
Çamaşır suyu Mükemmel
Nişasta çözeltisi %5 Mükemmel
Süt Mükemmel

(1) Not – 7 gün boyunca daldırma testi performansı
(2) Not – hafif renk solmasına sebep olabilir

Değişen koşullara yönelik öneriler için lütfen yerel Fosroc 
ofisine danışınız.
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Kullanım talimatları

Dekguard PU, direkt veya astar üzerine, çok çesitli altyapı 
ve yüzey üzerine uygulanabilir. Bu yüzden aşağıda verilen 
yöntemler dikkatlice incelenmeli ve uygun prosedürün se-
çildiğinden emin olunmalıdır.
Yüzey Hazırlığı
Dekguard PU uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve 
toz veya diğer hareketli parçalardan arındırılmış olmalıdır. 
Beton Yüzeyler

Yüzeydeki beton şerbeti, basınçlı kumlama gibi mekanik 
yöntemler ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Genel yüzey te-
mizleme yöntemleri ACI 503R-89, 5. Bölüm Paragraf 5.4’e 
uygun olmalıdır.

Yüzey hazırlığını takiben detaylı yüzey incelemesi yapıl-
malı ve tüm boşluklar ve deformasyonlar uygun Nitomor-
tar* tamir harçları ile doldurulmalıdır.

Metal Yüzeyler

Tüm metal yüzeyler, SA 2½ İsveç standartlarına uygun 
parlaklıkta olacak şekilde kumlama ile temizlenmelidir.

Paslanma eğiliminde olan metal yüzeyler, Dekguard 
EP302 astar uygulamasından önce, korozyon önleyici ola-
rak Nitoprime 25 veya Nitoprime 31 ile korunmalıdır.

Mevcut Epoksi Kaplama

Mevcut epoksi kaplamalar için yapılması gereken yüzey 
hazırlıkları için yerel Fosroc ofisi ile temasa geçiniz. 

Astarlama
Herhangi bir yüzeyin astarlanması sadece Dekguard 
EP302* ile tamamlanabilir ve metal ve beton üzeri uygu-
lamalar için gereklidir. Bazı durumlarda Dekguard PU ha-
zırlanmış yüzeye direkt uygulanabilir. Detaylar hakkında 
yerel Fosroc ofisi ile temasa geçiniz.

Dekguard EP302 iki komponentli bir astar malzemesidir ve 
Dekguard PU sonkat için hazırlanan “karıştırma” ve “uygu-
lama” başlıkları altında belirtilen aşamaların aynısı astar 
içinde geçerlidir.

Dekguard PU uygulamasından önce astar katmanın ta-
mami ile kuruması çok önemlidir. Bu 20°C de 4 saat  ve 
35°C’de 2 saat sürecekir. Özel durumlar için yerek Fosroc 
ofisine danışınız.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası ayrışma ve  çökmeleri 
bertaraf etmek için reçine bileşeni  karıştırılarak homojen 
hale getirilmelidir.

Sertleştirici bileşeninin tüm içeriği reçine içerisine boşaltıl-
malı ve homojen bir renk ve kıvam elde edilinceye kadar 
karıştırılmalıdır.

Karıştırma, düşük devirli bir elektrikli karıştırıcı kullanılarak 
uygun karıştırı ucu ile 3-5 dakika yapılmalıdır. Eğer hava 
sürüklenmiş ise, uygulamaya başlamadan önce 10-15 da-
kika dinlendirilmelidir.

Önemli Not: Dekguard PU solventlidir ve açık iyi hava-
landırılan bir alanda karıştırılmalıdır. Eğer uygulama zayıf 
havalandırmaya sahip bir alanda yapılacaksa, hava bes-
lemeli solunum maskeleri gibi uygun koruyucu ekipman 
kullanımına dikkat edilmelidir.

Uygulama
El ile uygulama

Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

Astar kulalnılacak ise, homojen bir film kalınlığı elde edile-
cek şekilde uygulanmalı ve yüzeye yedirilmelidir. 

Dekguard PU uygulaması kolaydır. Eğer Dekguard EP302 
astar üzerine uygulanacak ise astarın kuruduğundan, eğer 
epoksi kaplama üzerine uygulanacak ise tamami ile priz 
aldığından emin olunmalıdır.

İkinci kat için kontrast bir renk seçilmesi, uygulamanın ho-
mojenliğinin kontrolü açısından faydalıdır.

Püskürtme uygulaması

Airles sprey ekipmanları kullanılarak, hızlı uygulama müm-
kündür. Detaylar için yerel Fosroc ofisine danışınız.    

Temizlik
Uygulama yapıldıktan hemen sonra ekipmanlar Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenebilir.

Tamir ve yeniden kaplama
Zarar görmüş Dekguard PU uygulamaları kolaylıkla yeni-
den kaplanabilir. 

Yeniden kaplama yapılacak yüzey, iyi bir mekanik yapışma 
için, sert bir tel kullanılarak iyice aşındırılmalıdır. 

Hazırlık aşamalarından sonra, yeni bir kaplama gibi yeni-
den uygulama aşamaları takip edilmelidir. 

Paketleme
Dekguard PU 20 litre set
Dekguard EP302 20 litre set
Fosroc Solvent 102 5 litre
Sarfiyat
Dekguard PU 0,100 – 0,150 litre/m²
Dekguard EP302 0,125 – 0,200 litre/m²

Verilen sarfiyatlar teoriktir. Uygulama yapılan yüzey hazır-
lığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Uygulama koşullarının değişkenlik göstermesi; yüzey gö-
zenekliliği, yüzey hazırlığı kalitesi, uygulama kalınlığı ve 
kalitesine bağlı olarak yukarıda verilen değerlerde değiş-
kenlikler görülebilir.
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Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kısıtlamalar

 ■  Uygulama sıcaklığı minimum 5°C olmalıdır.

 ■  Zayıf havalandırılan alanlarda, uygun solunum ekip-
manı kullanımı şarttır.

 ■  Anti-grafitti uygulamaları için parlak tipi kullanılmalı-
dır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Dekguard PU, Dekguard EP302 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. 

Yeterli havalandırma sağlayın ve buharları solumayın. Ka-
palı yerlerde, uygun solunum koruma donanımı kullanıl-
malıdır. 

Bazı kişiler reçine ve solventlere karşı duyarlıdır. Uygun 
koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz korumaları kullanın. 
Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilt ile temas etmesi halinde, reçine temizleyici krem uygu-
ladıktan sonra sabunlu su ile derhal temizleyin.

Solvent kullanmayın. Gözlere temas durumunda hemen 
gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yu-
tulması durumunda derhal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Detaylı bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Yangın

Dekguard EP302 ve Nitomortar FC yanıcı değildir. 

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır, açık alev ile yaklaşmayınız.

Parlama noktası

Fosorc Solvent 102:   33°C

Saklama

Dekguard PU ve Dekguard EP302, depo koşullarında 
25°C sıcaklıkta saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir. 
Direkt güneş ışığı altında depolanmamalıdır.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■  su yalıtım membranları & su tutucular

 ■  mastikler & dolgu levhaları

 ■  çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■  özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■  el ile uygulanan tamir harçları

 ■  püskürtme tamir harçları

 ■  mikro-beton kaplamalar

 ■  kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■  karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■  kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/5019/21/A
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Yüksek performanslı, akrilik alifatik, BS EN 1504-2 şartlarına 
uygun olacak şekilde betonarme zemin ve düşey yüzeyler için 
koruyucu ve dekoratif kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Atmosfere açık betonarme yüzeyleri, asit gazları, klorür 
iyonları, sülfatlar, oksijen ve su gibi dış etkenlerden korur.

Ayrıca çimento bazlı zemin ve düşey yüzeyleri korumak 
için de uygundur. 

Dekguard S, deniz kıyısı ve sahil gibi ortamlarda bulunan 
tüm yapılarda kullanıma uygundur. Yeni ve mevcut yapılar 
için eşit derecede uygundur.  Ayrıca Dekguard S,  Fosroc 
Renderoc Sisteminin bir bileşenidir.  

Dekguard S, BS EN 1504-2’de yer alan 1.3, 2.2 ve 8.2 
ilkelerine uygun bir üründür. 

Avantajları

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı 
mükemmel koruma

 ■ Su buharının yapıdan çıkmasına izin verir

 ■ Uzun süreli  hava şartlarına ve tüm iklim koşullarına 
karşı mükemmel dayanım

 ■ Su bazlı

 ■ Çok çeşitli dekoratif renk seçeneği 

 ■ UV dayanımlı, alifatik akrilik yapısı sayesinde uzun 
süreli  hava şartlarına karşı mükemmel dayanımlı

 ■ Tüm iklim koşullarına son derece dayanıklı

 ■ Kir tutmaya karşı mükemmel direnç

Tanımı

Dekguard S sistemi, her ikisi de sahadahemen kullanıma 
hazır,tek kompenentli emprenye özellikli Dekguar Primer-
ve tek kompenentli renklendirilmiş kaplamadan oluşur.

Dekguard Primer, organik taşıyıcı içerisinde çözülmüş si-
lan – siloksan esaslı, berrak sıvı bir astardır. Astar reaktif 
durumda olup, su ve su kaynaklı kirleticilerin geçişini en-
gelleme amaçlı kimyasal olarak bağlı hidrofobik bir bariyer 
oluşturur. 

Dekguard S, dış etkenlere, UV ışınlarına, yağmur suyuna 
karşı olağanüstü direnç sağlayan solventli, akrilik esaslı, 
alifatik bir kaplamadır. Geniş renk seçenekleri mevcuttur.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Şartname 

Koruyucu ve dekoratif yüzey kaplaması
Koruyucu kaplama, BS EN 1504-2 standartları 1.3, 2.2 
ve 8.2 ilkelerine uygun, emprenye özellikli silan siloksan 
esaslı bir astar ve tek bileşenli alifatik akrilik Dekguard 
S’den oluşacaktır.

Toplam kuru film kalınlığı 150 mikrondan az olmamalı ve 
karbon dioksit yayılım dayanımı 140 metreden fazla olma-
lıdır. 

Sınıf 1 su buharı geçirgenliğine sahip olacaktır. 

BS 476, Pt 6:1989 ve Pt 7:1987 yangın testi yapıldığında, 
alev yayılması sınıf 1’de yer almalıdır. 

BS 476, Pt 6:1989 ve Pt 7:1987 Yapı Yönetmeliği Değer-
lendirme Sınıf 0’da yer almalıdır. 

Standartlara Uygunluk

Dekguard S, BS EN 1504-2 Yüzey Koruyucu Sistemler, 
1.3, 2.2 ve 8.2 ilkelerine uygundur.

BS 476, Pt 7:1987 Yangın testi – Ateş yayılması Sınıf 1

BS 476, Pt 6:1989 Yangın testi – Ateş yayılma endeksi I – 
1.5 alt dizin i1 - 1.3.

Yapı Yönetmeliği Değerlendirmesi – Sınıf 0

Yangın Sınıfı EN 13501-1 2007 Euroclass B

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tam-

worth, Staffs, B78 3TL, UK
DoP: UK 9-01

0370-CPR-0865
Dekguard S

EN 1504-2: Yüzey Koruma Sistemleri 
1.3, 2.2 ve 8.2 ilkeleri

Karbondioksit Geçirgenliği Sd> 50 m

Su Buharı Geçirgenliği Sınıf 1 < 5 m
Kılcal su emme ve su 
geçirgenliği

< 0.1 kg/(m2h0.5)

Yapışma Dayanımı > 1.0 MPa
Yangın testi Sınıf B 
Tehlikeli maddeler 5.3’e uygundur
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Özellikler

Aşağıdaki sonuçlar aksi belirtilmedikçe  20°C ’de elde edilmiştir.

Test Metodu Standart EN 1504-2 Gerek-
sinimleri Sonuç

Çekme dayanımı
EN 1542:2000 >1 MPa 2.7 MPa

Su Buharı geçirgenliği EN ISO 7783-2:1999 Sınıf 1 Sd< 5m 0.75 metre
Su geçirgenliği EN 1062-3:1999 W < 0.1 Kg/m2*h0.5 0.04 kg/(m² h0.5)
Karbondioksit geçirgenliği EN 1062-6:2002 Sd > 50m 149 metre
Alev yayılması BS 476:7 1987 - Sınıf 1

Ateş yayılması endeksi BS 476:6 1989 - Yayılma endeksi 1:1.5 
alt endeks i1: 1.3

İnşaat mevzuatı oranı  - Sınıf 0

Yangın testi EN 13501-1 2007 EN-ISO 11925-2 
ve EN 13823 - Euroclass B 

S1 d0

Klorür iyonu emiliminde azalma
Aston Üniversitesi difüzyon 

hücresi yöntemi - > %99

Klorür iyonu difüzyon katsayısı 
2000 saat QUV ayrışma Taywood Metodu

-
600 saat daldırma opera-
syonundan sonra klorür iyonu 
difüzyonu görülmedi

30Nmm-2 eşdeğer kalınlık Taywood Metodu - > 650 mm

Katman sayısı BS 476:7 1987
-

Dekguard Primer : akışkan 
katman 
Dekguard S: İki kat

Kat başına teorik uygulama sarfi-
yatı - - Dekguard Primer : 0.4 litre / m² 

Dekguard S: 0.175 litre / m²

Kat başına teorik ıslak film kalın-
lığı

- - Dekguard Primer : n/a 
Dekguard S: 175 mikron

Katı madde oranı - - %44,5
Yeniden kaplanabilir zaman,  
20°C’de

Dekguard Primer : 12 saat 
Dekguard S: 6 saat

Klorür iyonu emiliminde azalma - - 0.75 metre

Min. Uygulama Sıcaklığı - -
2°C’nin altında uygulama 
yapılmamalıdır. Düşük sıcak-
lıklarda kürlenme süresi artar.

Renk Seçenekleri - -

Standart renkler BS 4800:
Beyaz BS 00E55
Manolya BS 08B15
Kumtaşı BS 08B17
Portland BS 00A01
Diğer renkler özel sipariştir.

Yukarıdaki değerler kontrollü laboratuvar şartlarında elde dilmiştir. Saha şartlarında değişkenlik gösterebilir.  
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Kullanım Talimatları 

Tüm kaplama işleri  BS6150: 2006, Bina Boyama - Uygu-
lama Esasları’nın ilgili bölümlerine göre yapılacaktır.

Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru olmalı ve yağ, gres, gevşek parçalar, 
çürümüş maddeler, yosun ve alg oluşumları, laitans ve 
herhangi bir kalıp ayırıcı yağ veya kürleme bileşiği kalın-
tısından arıdırılmalıdır. Bu en iyi, yüzeye hafifçe kumlama 
işlemi yapılarak elde edilir. Yosun, alg veya benzer olu-
şumların meydana geldiği yerlerde, kumlama işleminden 
sonra tescilli bir biyosit ile işlem yapılmalıdır.

Renderoc sistemi yama uygulamalarında Nitobond AR 
kürleme membranı olarak kullanıldıysa, Dekguard S uygu-
lamadan önce zeminden uzaklaştırılmasına gerek yoktur.

Yekpare bir Dekguard S  kaplaması üretmek önemlidir. 
Bunun için yüzeyde bulunan boşluklar ya da çatlaklar ön-
celikle Renderoc FC ile doldurulmalıdır. Daha kalın tamir 
uygulamalarında Renderoc HS Xtra kullanılabilir. Detaylar 
için ürün teknik bilgi föylerini inceleyiniz.

Yeniden Kaplama
Dekguard S sistemi temiz betonarme yüzey ya da düşey 
bölgeler için tasarlanmıştır. Mevcut bir kaplamanın üzerine 
uygulandığında Dekguard S ile mevcut kaplamanın karak-
teristik özellikleri ayrışacak olup, yangın sınıfındaki geçer-
liliği iptal olacaktır. 

Uyumluluğun sağlanması için deneme alanları oluşturul-
malıdır. Dekguard S’nin mevcut yüzeye yapışması ve de 
mevcut kaplamanın alt yüzeye tutunma durumunu gözlem-
lemek gerekir. Bu deneme alanlarında başarı sağlandığı 
takdirde geniş alanlarda uygulamaya geçilmelidir. 

Dekguard S elastomerik kaplamaların üzerine uygulanma-
malıdır.

Mevcut kaplamanın yüzeyi sünger ile silinmeli ve deterjan-
dan arındırılmalıdır. Sonrasında su ile temizlenmeli ve iyice 
kuruması için beklenmelidir. Dökülme ya da delinme olan 
mevcut kaplamalar tamir edilmelidir. Çıplak beton yüzey-
lere yukarıda bahsedildiği gibi yüzey hazırlığı yapılmalıdır. 

Hacimce iki birim Dekguard S için bir birim Fosroc Solvent 
102 zemine uygulanmalı ve kuruması için beklenmelidir. 
Sonrasında iki kat su katılmamış Dekguard S, aşağıda be-
lirtildiği gibi uygulanmalıdır. Yeniden kaplanan yüzeyler için 
astar olarak Dekguard Primer ya da Nitoprime DG uygu-
lanması şart değildir.

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Uygulama 

Dekguard S sisteminin koruyuculuk özelliklerinden yararla-
nılabilmesi için doğru uygulama oranları ve yeniden kapla-
ma sürelerine dikkat edilmelidir.

Sahada kullanılan malzemelerde birden fazla üretim nu-
marası var ise malzemeleri bu üretim koduna göre ayı-
rarak sahada uygulayınız. Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc 
ofisine danışınız. 

Cam veya pencere çerçeveleri uygulamadan önce mas-
kelenmelidir. Bitkiler, çimen, derz dolguları, asfalt ve bitüm 
kaplı alanlar uygulama sırasında korunmalıdır.

Tavsiye edilen uygulama sarfiyatı 0,4 litre/m² sağlanabil-
mesi için öndecen Dekguard Primer bir ya da iki kat olacak 
şeklinde uygulanmalıdır. Bu sarfiyat en iyi taşınabilir, sırt 
çantası tipi püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilir. 

Boşluklu yüzey tiplerinde alternatif olarak Nitoprime DG 
astar olarak  kullanılabilir. Nitoprime DG, Dekguard Primer 
ile benzer sarfiyatlarda uygulanır fakat birden fazla kat uy-
gulanması gerekebilir. Şüphe duyulan durumlar için yerel 
Fosroc teknik ekibi ile temasa geçiniz.

Dekguard S uygulamasına geçmeden önce, astar uygu-
lamasından sonra ortam sıcaklığı 20°C olan ortamlarda 
minimum 12 saat, daha düşük sıcaklıklarda daha fazla 
süreyle beklenmelidir. Astar uygulanan yüzey tamamen 
kurumadan üzerine kaplama yapılmamalıdır.

Tüm astarlanan yüzeyler iki kat Dekguard S ile kaplanma-
lıdır. Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 
Malzeme uygun bir rulo ya da fırça ile tüm yüzeye eşit mik-
tarda ve 175 mikron ıslak film kalınlığından az olmayacak 
şekilde uygulanmalıdır. İkinci kata geçmeden önce bu ka-
tın kuruması beklenmelidir. 

İkinci kat Dekguard S, yine minimum 175 mikron ıslak 
film kalınlığı olacak şekilde yukarıda belirtildiği gibi tekrar 
uygulanmalıdır. 

Dekguard S sprey ile de uygulanabilir. Detaylı bilgi için ye-
rel Fosroc teknik ekibine danışınız. 

Temizlik
Dekguard Primer, Nitoprime DG ve Dekguard S uygula-
masında kullanılan ekipmanlar Fosroc Solvent 102* ile te-
mizlenebilir.



425

Dekguard S

Paketleme
Dekguard S 20 litre kova
Dekguard Primer 20 litre kova
Nitoprime DG 20 litre kova
Fosroc Slovent 102 5 & 25 litre teneke
Sarfiyat
Dekguard S 0,170lt/m² (kat başına)
Dekguard Primer 0,400 lt/m²
Nitoprime DG 0,400 lt/m²

Verilen sarfiyatlar teoriktir. Uygulama koşullarının değiş-
kenlik göstermesi, yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlığı kali-
tesi, uygulama kalınlığı ve kalitesine bağlı olarak yukarıda 
verilen değerlerde değişkenlikler görülebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Dekguard S, Dekguard Primer ve Nitoprime DG, yü-
zey sıcaklığı ve 2°C’nin altında ise ya da çiğ nokta-
sının 3°C üstünden aşağıda ise uygulanamaz. Deck-
guard kaplamaları kesikli ve birbirinden farklı üretim 
numaraları ile üretilmektedir. 

 ■ Farklı üretim numaralarına ait ürünler arasında birbi-
rine yakın üretim değerlerinde farklılıklar görülebilir. 
Fosroc, sahada son kat uygulamalarında tek üretim 
numarasına ait malzemelerin kullanımını tavsiye et-
mektedir. 

Saklama 

Serin, kuru koşullarda, ısı kaynaklarından ve alevden 
uzakta, açılmamış orijinal ambalajında saklayınız. Dekgu-
ard S dondan korunmalıdır.

Raf Ömrü
Tüm ürünler, açılmamış orijinal ambalajında kuru bir yer-
de saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir. Farklı partilerdeki 
malzemeler ayrı olarak depolanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda ve/veya yüksek nem koşullarında 
saklanırsa, raf ömrü kısalabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Daha detaylı bilgi için uygun malzeme Güvenlik Bilgi Form-
larına başvurunuz.

Yangın
Renderoc FC, Renderoc RP252 ve Renderoc RP252 yü-
zey cilası yanıcı değildir. 

Dekguard Primer, Nitoprime DG, Dekguard S ve Fosroc 
Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma kaynaklarından uzakta tu-
tun. Sigara içmeyin.

Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. 

Parlama noktası:
Nitoprime DG:           38°C

Dekguard Primer:      38°C

Dekguard S:             42°C 

Fosroc Solvent 102: 33°C

Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

TR/5004/20/B
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Yüksek performanslı, su bazlı, akrilik kopolimer, BS EN 1504-2 
şartlarına uygun olacak şekilde betonarme zemin ve düşey 
yüzeyler için koruyucu ve dekoratif kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Atmosfere açık betonarme yüzeyleri, agresif elementler, 
yağmur ve açık hava koşullarından korur.

Dekguard W, kıyı çevreleri de dahil her türlü yapıda kulla-
nım için uygundur. Yeni ve mevcut yapılar için eşit dere-
cede uygundur. Dekguard W Fosroc’un Renderoc beton 
tamir sisteminin bir bileşenidir ve BS EN1504-2’de tanım-
landığı gibi 1.3, 2.2, 8.2 onarım ilkeleri için uygundur. 

Avantajları

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı 

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları, oksijen ve suya karşı 
mükemmel koruma

 ■ Su buharının yapıdan çıkmasına izin verir

 ■ Uzun süreli  hava şartlarına ve tüm iklim koşullarına 
karşı mükemmel dayanım

 ■ Su bazlı

 ■ Çok çeşitli dekoratif renk seçeneği 

Tanımı

Dekguard W sistemi, her ikisi de sahada hemen kullanı-
ma hazır, tek komponentli  penetran silan siloksan astar ve 
tek komponentli elastomerik, renklendirilmiş kaplamadan 
oluşur.

Yüzey tipleri ve gözenekliliği, saha koşulları, su geçirmez-
liği ve su kaynaklı kirletici koşullarına göre farklı tip astarlar 
kullanılabilir.  

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Şartname 

Koruyucu ve dekoratif yüzey kaplaması
Koruyucu kaplama, BS EN 1504-2 standartları 1.3, 2.2 
ve 8.2 ilkelerine uygun, emprenye özellikli silan siloksan 
esaslı bir astar ve tek bileşenli alifatik akrilik Dekguard 
W’den oluşacaktır.

Toplam kuru film kalınlığı 150 mikrondan az olmamalı ve 
karbon dioksit yayılım dayanımı 130 metreden fazla olma-
lıdır. 

Klorür iyonu penetrasyonunda indirgemenin %84’den az 
olmamalı (Aston Üniversitesi Dizfüzyon Hücre Metodu) ve 
600 günden sonra klorür iyonu difüzyonu görülmemelidir. 
Su buharı iletim direnci 0.9 metreden fazla olmamalıdır.

BS 476, Pt 7:1987 yangın testi yapıldığında, Sınıf 1 alevin 
yayılması, BS 476, Pt 6:1989 ve Pt 7:1987 Yapı Yönetme-
liği Değerlendirme testlerinde Sınıf 0’de yer almalıdır. 

Standartlara Uygunluk

Dekguard W, BS EN 1504-2 Yüzey Koruyucu Sistemler, 
1.3, 2.2 ve 8.2 ilkelerine uygundur.

BS 476, Pt 6:1989 Yangın testi – Ateş yayılma endeksi 

I–:0 alt dizin i1 - 0

 BS 476, Pt 7:1987 Yangın testi – alev yayılması Sınıf 1 

Yapı Yönetmeliği Değerlendirmesi – Sınıf 0

Yangın Sınıfı EN 13501-1 2007 Euroclass B

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tam-

worth, Staffs, B78 3TL, UK
DoP: UK 9-01

0370-CPR-0865
Dekguard S

EN 1504-2: Yüzey Koruma Sistemleri 
1.3, 2.2 ve 8.2 ilkeleri

Karbondioksit Geçirgenliği Sd> 50 m

Su Buharı Geçirgenliği Sınıf 1 < 5 m
Kılcal su emme ve su geçirgenliği < 0.1 kg/(m2h0.5)
Yapışma Dayanımı > 1.0 MPa
Yangın testi Sınıf B 
Tehlikeli maddeler 5.3’e uygundur
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Özellikler

Aşağıdaki sonuçlar aksi belirtilmedikçe  20°C’de elde edilmiştir.

Test Metodu Standart EN 1504-2 Gerek-
sinimleri Sonuç

Çekme dayanımı
EN 1542:2000 > 1 MPa 3.32 MPa

Su Buharı geçirgenliği EN ISO 7783-2:1999 Sınıf 1 Sd< 5m 0.84 m
Su geçirgenliği EN 1062-3:1999 W < 0.1 Kg/m2*h0.5 <0.04 Kg/m2*h0.5

Karbondioksit geçirgenliği EN 1062-6:2002 Sd > 50m 133 m
Yüzey kuruması
Ballotini yöntemi EN ISO 1517:1996 - 2 saat 15 dk

Katı hacmi Taywood Metodu - 279 mm
30 MPa beton kaplamanın 
eşdeğer kalınlığı Taywood Metodu - 91 mm

Karbon dioksit geçirgenliği 2000 
saat QUV’den sonra

Aston Üniversitesi difüzyon 
hücresi yöntemi - > %84

Dekguard astar kullanıldığında 
klorür iyonu penetrasyonunda 
azalma BS 476:6 1989

- Yayılma endeksi 1:0 
alt endeks i1: 0

Yangın testi: yangın yayılımı BS 476:7 1987 - Sınıf 1

Yangın testi: alevin yüzeye 
yayılımı

EN-ISO 11925-2 
ve EN 13823

-
Euroclass B

S1 d0

Yangın Testi
EN 13501-1 2007 EN 1542:2000

-
Euroclass B

S1 d0

Kaplama Sayısı - -
Dekguard Primer : Akışkan 
katman 
Dekguard W: 2 kat

Kat başına teorik uygulama 
sarfiyatı

- - Dekguard Primer : 0.4 lt / m2 
Dekguard W: 0.18 lt / m2

Kat başına teorik ıslak film 
kalınlığı - - Dekguard Primer : n/a 

Dekguard W: 180 mikron

Katı madde oranı %41

Yeniden Kaplama Süresi, 20°C’de - - Dekguard Primer : 12 saat 
Dekguard W: 6 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı - -
2°C’nin altında uygulama 
yapılmamalıdır. Düşük sıcak-
lıklarda kürlenme süresi artar.

Renk Seçenekleri - -

Standart renkler BS 4800:
Beyaz BS 00E55
Manolya BS 08B15
Kumtaşı BS 08B17
Portland BS 00A01
Diğer renkler özel sipariştir.

Yukarıdaki değerler kontrollü laboratuvar şartlarında elde dilmiştir. Saha şartlarında değişkenlik gösterebilir.   



428

Dekguard W

Kullanım Talimatları 

Tüm kaplama işleri  BS6150: 2006, Bina Boyama - Uygula-
ma Esasları’nın ilgili bölümlerine göre yapılacaktır.

Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru olmalı ve yağ, gres, gevşek parçalar, 
çürümüş maddeler, yosun ve alg oluşumları, laitans ve 
herhangi bir kalıp ayırıcı yağ veya kürleme bileşiği kalın-
tısından arıdırılmalıdır. Bu en iyi, yüzeye hafifçe kumlama 
işlemi yapılarak elde edilir. Yosun, alg veya benzer olu-
şumların meydana geldiği yerlerde, kumlama işleminden 
sonra tescilli bir biyosit ile işlem yapılmalıdır.

Renderoc sistemi yama uygulamalarında Nitobond AR kür-
leme membranı olarak kullanıldıysa, Dekguard W  uygula-
madan önce zeminden uzaklaştırılmasına gerek yoktur.

Yekpare bir Dekguard W kaplaması üretmek önemlidir. 
Bunun için yüzeyde bulunan boşluklar ya da çatlaklar ön-
celikle Renderoc FC ile doldurulmalıdır. Daha kalın tamir 
uygulamalarında Renderoc HSXtra kullanılabilir. Detaylar 
için ürün teknik bilgi föylerini inceleyiniz.

Yeniden Kaplama
Dekguard W sistemi temiz betonarme yüzey ya da düşey 
bölgeler için tasarlanmıştır. Mevcut bir kaplamanın üze-
rine uygulandığında Dekguard W ile mevcut kaplamanın 
karakteristik özellikleri ayrışacak olup, yangın sınıfındaki 
geçerliliği iptal olacaktır. 

Uyumluluğun sağlanması için deneme alanları oluşturul-
malıdır. Dekguard W’in mevcut yüzeye yapışması ve de 
mevcut kaplamanın alt yüzeye tutunma durumunu gözlem-
lemek gerekir. Bu deneme alanlarında başarı sağlandığı 
takdirde geniş alanlarda uygulamaya geçilmelidir. 

Dekguard W elastomerik kaplamaların üzerine uygulan-
mamalıdır.

Mevcut kaplamanın yüzeyi sünger ile silinmeli ve deterjan-
dan arındırılmalıdır. Sonrasında su ile temizlenmeli ve iyice 
kuruması için beklenmelidir. Dökülme ya da delinme olan 
mevcut kaplamalar tamir edilmelidir. Çıplak beton yüzey-
lere yukarıda bahsedildiği gibi yüzey hazırlığı yapılmalıdır. 

Hacimce iki birim Dekguard W için bir birim Fosroc Solvent 
102 zemine uygulanmalı ve kuruması için beklenmelidir. 
Sonrasında iki kat su katılmamış Dekguard W, aşağıda 
belirtildiği gibi uygulanmalıdır. Yeniden kaplanan yüzeyler 
için astar olarak Dekguard Primer ya da Nitoprime DG uy-
gulanması şart değildir.

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

Uygulama 
Dekguard W sisteminin koruyuculuk özelliklerinden yarar-
lanılabilmesi için doğru uygulama oranları ve yeniden kap-
lama sürelerine dikkat edilmelidir.

Sahada kullanılan malzemelerde birden fazla üretim nu-
marası var ise malzemeleri bu üretim koduna göre ayı-

rarak sahada uygulayınız. Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc 
ofisine danışınız. 

Cam veya pencere çerçeveleri uygulamadan önce mas-
kelenmelidir. Bitkiler, çimen, derz dolguları, asfalt ve bitüm 
kaplı alanlar uygulama sırasında korunmalıdır.

Tavsiye edilen uygulama sarfiyatı 0,4 litre/m² sağlanabil-
mesi için öndecen Dekguard Primer bir ya da iki kat olacak 
şeklinde uygulanmalıdır. Bu sarfiyat en iyi taşınabilir, sırt 
çantası tipi püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilir. 

Boşluklu yüzey tiplerinde alternatif olarak Nitoprime DG 
astar olarak  kullanılabilir. Nitoprime DG, Dekguard Primer 
ile benzer sarfiyatlarda uygulanır fakat birden fazla kat uy-
gulanması gerekebilir. Şüphe duyulan durumlar için yerel 
Fosroc teknik ekibi ile temasa geçiniz.

Tüm astarlanan yüzeyler iki kat Dekguard W ile kaplanma-
lıdır. Kullanmadan önce malzemeleri temizleyiniz. Uygula-
ma rulo, fırça ya da sprey ile yapılabilir. İlk kat 175 mikron 
ıslak film kalınlığından az olmayacak şekilde uygulanmalı-
dır. İkinci kata geçmeden önce bu katın kuruması beklen-
melidir. 20°C sıcaklıkta 16 saat beklemek yeterli olacaktır. 
İkinci kat Dekguard W, yine minimum 180 mikron ıslak film 
kalınlığı ve 150 mikron kuru film kalınlığı olacak şekilde 
yukarıda belirtildiği gibi tekrar uygulanmalıdır.

Yarı Koruyucu Yüzeyler
Çok katlı otopark içleri gibi yarı korunan yüzeylerde, 50 
metreden fazla karbon dioksit difüzyon direnci aranabilir. 
Dekguard Primer kullanmadan, ilk katı hacimce %10 
sulandırarak, kat başına 140 mikron ıslak film kalınlığı ve 
110 mikrondan az olmayacak şekilde kuru film kalınlığında, 
toplam 2 kat uygulanabilir. 

Eğer gözenekli bir beton yüzeye uygulama yapılacaksa, 
bir birim Nitobond AR’ye on birim su katarak astar katmanı 
oluşturulabilir. 

Pürüzlü Yüzeyler
Agregaların açıkta kaldığı pürüzlü yüzeylerde Dekguard W 
uygulanmadan önce Dekguard Primer standart olarak uy-
gulanmalıdır. Astar katı kuruduktan sonra, üç birim Dekgu-
ard W içerisinde bir birim su katılarak minimum 150 mikron 
ıslak film kalınlığı olacak şekilde toplamda 3 kat uygulanır. 
Katlar arasında, 20°C sıcaklıkta, 6-8 saat arası beklemek 
yeterli olacaktır.

Temizlik

Kullanımdan hemen sonra Dekguard W su ile alet ve ekip-
manlardan temizlenmelidir. Nitoprime DG Fosroc Solvent 
102 kullanılarak alet ve ekipmanlardan temizlenmelidir.
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Paketleme 
Dekguard W 10 litre teneke
Dekguard Primer 20 litre teneke
Nitoprime DG 20 litre teneke
Sarfiyat
Dekguard W 0,180 m² / lt (kat başına)
Dekguard Primer 0,400 lt/m²
Nitoprime DG 0,400 lt/m²

Verilen sarfiyatlar teoriktir. Uygulama koşullarının değiş-
kenlik göstermesi, yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlığı kali-
tesi, uygulama kalınlığı ve kalitesine bağlı olarak yukarıda 
verilen değerlerde değişkenlikler görülebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Yüzey sıcaklığı 2°C’nin altındaysa astar uygulanma-
malıdır. Yüzey sıcaklığı 5°C’nin altındaysa veya çiğ 
noktası 3°C’nin üstündeyse Dekguard W uygulan-
mamalıdır. 

 ■ Uygulamadan sonraki 48 saat içinde donmaya ma-
ruz kalma olasılığı olan koşullarda Dekguard W uy-
gulanmamalıdır. Toz yapışmasını engellemek için 
rüzgarlı havalarda uygulama yapılması tavsiye edil-
mez. Ortamdaki bağıl nem %90’ı aştığında, uygula-
ma yapıldıktan 2 saat içerisinde yağmur yağma ihti-
mali olan  20°C koşullarda ya da 20 saat içerisinde 
yağmur yağma ihtimali olan 5°C’lik koşullarda uygu-
lama yapılması uygun değildir. 

 ■ Havuz suyunun temas ettiği ortamlarda Dekguard W 
uygulaması uygun değildir. Bu gibi ortamlarda Dek-
guard S uygulanabilir. 

 ■ Deckguard kaplamaları birbirinden farklı üretim nu-
maraları ile üretilmektedir. Farklı üretim numaraları-
na ait ürünler arasında birbirine yakın üretim değer-
lerinde farklılıklar görülebilir. Fosroc, sahada son kat 
uygulamalarında tek üretim numarasına ait malze-
melerin kullanımını tavsiye etmektedir.

Saklama 
Serin, kuru koşullarda, ısı kaynaklarından ve alevden 
uzakta, açılmamış orijinal ambalajında saklayınız. Dekgu-
ard W dondan korunmalıdır.
Raf Ömrü
Tüm ürünler, açılmamış orijinal ambalajında kuru bir yer-
de saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir. Farklı partilerdeki 
malzemeler ayrı olarak depolanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda ve/veya yüksek nem koşullarında 
saklanırsa, raf ömrü kısalabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Daha detaylı bilgi için uygun malzeme Güvenlik Bilgi 
Formlarına başvurunuz.

Yangın
Dekguard W yanıcı değildir. 
Dekguard Primer ve Nitoprime DG yanıcıdır. Tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara İçmek Yasaktır. Yangın 
durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti kullan-
mayın.
Parlama noktası:
Nitoprime DG:      38°C

Dekguard Primer: 38°C

Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

TR/5005/20/B
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Nitocote EN901

Yüksek kimyasal dayanımlı, novolak 
epoksi koruyucu kaplama malzemesi

Kullanım Alanları

Nitocote EN901, agresif kimyasallara maruz kalan beton 
ve çelik yapılara koruma sağlamak için dizayn edilen bir 
Novolak Epoksi kaplamalıdır.  Ürün, özellikle atık su işleme 
tesisleri, deniz suyu arıtma tesisleri, gıda işleme tesisle-
ri, pompa ve kağıt fabrikaları, elektrik santralleri, kimyasal 
üretim tesisleri, gübre ve haşere ilacı tesisleri ve petrol ra-
finerileri için uygundur.

Nitocote EN901, kimyasal işleme ve depo alanları, yük-
leme alanları ve rampaları gibi ağır trafiğe maruz kalan 
uygulamalar için Fosroc Anti-slip kaydırma önleyici agre-
galarla birlikte kullanılabilir.  Sistemin kalınlığını arttırmak 
ve agresif kimyasallara maruz kalan yapıları güçlendirmek 
için cam elyaf keçe ile birlikte kullanılabilir. 

Avantajları

 ■ Nitocote EN901, %100 katı olup solvent içermez

 ■ Nitocote EN901, 25°C’de 1-14 pH aralığında mü-
kemmel kimyasal dayanım gösterir

 ■ Nitocote EN901, uygun hazırlanmış beton, çelik ve 
diğer alt yüzeylere mükemmel aderansa sahiptir

 ■ Nitocote EN901 mükemmel aşınma dayanımına sa-
hiptir

Tanımı

Nitocote EN901, solvent içermeyen yüksek çapraz bağlan-
mış, novolak epoksi esaslı bir kaplama malzemesidir.  Ni-
tocote EN901 iki komponentli bir malzeme olup fırça veya 
rulo ile uygulanabilir. Nitocote EN901 gri renklidir.  500 mik-
ron minimum toplam kuru film kalınlığı elde etmek için tek 
veya iki kat halinde uygulanabilir.  Daha yüksek kalınlıklar 
da uygulanabilir.

Şartname

Kimysal ve aşınmalara dayanıklı kaplama malzemesi, yük-
sek kimyasal dayanımlı sağlam ve geçirimsiz bir film elde 
etmek için özel geliştirilen iki komponentli epoksi novolak 
esaslı Nitocote EN901 olacaktır.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Katı madde içeriği %100
Bitiş Parlak
Renk Gri
Özgül ağırlık 1.35
Çalışma sıcaklığı < 60°C
Kap ömrü

23°C 45 dakika
35°C 20 dakika

Kuru kıvam süresi
23°C 4 saat
35°C 2 saat

Üst kaplama zamanı 
23°C 19 saat
35°C 10 saat

Nihai kürlenme

23°C 7 gün
35°C 5 gün

Çekme dayanımı
ASTM D638 30 N/mm2, 28 gün
Eğilme dayanımı 
ASTM C580 85 N/mm2, 28 gün
Basınç dayanımı 
ASTM C579 30 N/mm2, 28 gün
Shore Serliği
ASTM D2240 >70 Shore D
Aşınma dayanımı
EN ISO 5470-1 127,00 mg
Yangın dayanımı
EN 13501-1 Sınıf A2

Kimyasal Dayanım
Kürünü almış bir kaplama aşağıdaki kimyasallara karşı 
dayanıklıdır 

1504-2



431

Nitocote EN901

Asetik Asit %25 Hidroklorik Asit %35
Amonyum Hidroksit* Hidroflürik Asit %25
Benzen Jet yakıtı
Benzoil klorür İzopropanol
Benzil alkol Etilen glikol monoetil eter
Sodyum hipoklorür Kerosen
Borik Asit| * Laktik Asit %20
Hidrolik Fren Yağı Metil izobütil keton
Tuzlu su %10 Beyaz ispirto
Motor yağı Nikotinik asit
Karbon tetraklorür Nitrik asit %30
Hintyağı Fenol, %50 I PA 
Deiyonize su Fosforik asit %85
Motorin Potasyum hidroksit *
Dietanolamin %88 Propilen glikol
Etilen glikol Deniz suyu
Hidrojen peroksit %20 Skydrol
Yağ asitleri Sodyum hidroksit *
Formaldehit %37 Sülfürik asit *
Benzin Tartarik Asit %50
Kanalizasyon atığı Sitrik asit %50
Hekzamin %25 Toluen 
Heksan Bitkisel yağlar
Hidrazin %35 Ksilen

*Suda herhangi bir konsantrasyon

Belirli kimyasallar veya şartlara dayanım veya uzun süreli 
maruziyet konularında sorularınız için yerel Fosroc ofisini-
ze başvurun.  

Kullanım talimatları

Beton yüzeylerin hazırlanması
Kaplama uygulanacak tüm yüzeyler en az 28 gün önce 
hazırlanmış olmalı ve %5’ten az neme sahip olmalıdır. Bu 
yüzeyler kuru, sağlam ve kalıntı ve yabancı maddelerden 
arındırılmış olmalıdır. Aderansı etkileyebilecek yağ, gres, 
mum, toz, toprak veya sair yabancı maddelerden arındı-
rılmalıdır. 

Tüm boşluklar ve deformasyonlar Nitomortar FC ile doldu-
rulmalıdır.

Çelik yüzeylerin hazırlanması

Tüm yüzeyler, BS4232, Birinci Kalite şartlarını karşılaya-
cak şekilde mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Kaplama, yeni temizlenmiş çelik yüzeylerde pas veya ok-
sidasyon oluşumu başlamadan önce en kısa süre içinde 
uygulanmalıdır.

Astarlama

Nitocote EN901 normal şartlarda astar uygulaması gerek-
tirmez.  Ancak, beton alt yüzeyin durumu astar gerektirme-
si halinde Nitoprime 31* kullanılabilir.

Karıştırma
İdeal performansı temin etmek için reçinenin sertleştirici ile 
doğru oranlarda homojen karıştırılması şarttır.  Bu neden-
le, sertleştirici komponentin tamamı baz kovasına boşaltıl-
malıdır ve kovanın kenarları ve tabanına özellikle dikkate 
ederek homojen renk ve kıvam elde edilinceye kadar ka-
rıştırılmalıdır.  Bir elektrikli mikser yardımıyla düşük devir-
de karıştırılması tavsiye edilir. 

Uygulama

Karışım işlemi tamamlandığında, Nitocote EN901, hazırla-
nan yüzeye homojen eksiz bir kaplama katı elde edilecek 
şekilde  derhal uygulanmalıdır. 

Bu uygulama için sert plastik fırça veya kısa rulo tavsiye 
edilir.  Havasız sprey kullanılarak daha hızlı uygulama ya-
pabilirsiniz. 

Yeniden kaplama

Yeniden kaplamada, ikinci katın belirlenen bir süre içinde 
atılması son derece önemlidir.

Cam Elyaf keçe takviyesi
Nitocote EN901, sistemin kalınlığını arttırmak veya alt yü-
zeydeki kılcal çatlakları köprülemek için cam elyaf keçe ile 
birlikte kullanılabilir. Keçe doğrudan ilk katın üzerine ıslak 
halde iken yerleştirilmeli ve rulo yardımıyla bastırılarak 
düzleştirilmeli, sonra ikinci kat belirtilen kaplama süresi 
içinde uygulanmalıdır.

Anti-Slip Kayma Önleyici Agrega Kullanımı
Nitocote EN901, ağır trafiğe dayanımlı kayma önleyici bir 
zemin sistemi elde etmek için Fosroc Anti-Slip Agregaları 
ile birlikte kullanılabilir. 

İlk kat, en az 200 mikron film kalınlığıyla uygulandıktan 
sonra henüz yaşken üzerine seçilen Fosroc Anti-slip ag-
regaları serilmelidir. Tavsiye edilen yöntem, taban katın 
tamami ile agrega ile kaplanmasıdır.

Taban kat ilk kürüne ulaştığında, fazla AntiSlip Agregalar 
yüzeyden elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Sonra, 
yukarda belirtilen süreler içerisinde üst kat uygulamasına 
geçilmelidir. Eksiz bir film katmanı elde etmek için yüzeyin 
tamami ile kaplanmasına dikkat edilmelidir.

Temizlik

Nitocote EN901 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal Fosroc Solvent 102* ile temizlenmelidir. 
Sertleşmiş madde sadece mekanik olarak temizlenebilir.



432

Nitocote EN901

Kısıtlamalar

 ■ Alt yüzey, ortam ve ürün sıcaklığı uygulama ve kür-
lenme sırasında en az 15°C olmalıdır. Sprey uygula-
ması için minimum malzeme/kova sıcaklığı 20°C’dir. 
Nem kapmasına izin vermeyin. 

 ■ Nitoflor EN901, yüksek nem, potansiyel ozmos so-
runları veya BS 8203 EK A veya Hammond COCO 
tipi beton/harç nem ölçere göre %75’den fazla bağıl 
neme sahip olan veya olabilecek yüzeylere uygulan-
mamalıdır.

 ■ Sıcaklığın 5°C veya altında olduğu ortamlarda veya 
bağıl nemin %90’ı aştığı ortamlarda imalat yapılma-
malıdır. 

 ■ Nitocote EN901, bazı kimyasallar veya doğrudan 
güneş ışığıyla temas ettiğinde rengini kaybedebilir.  
Renk değişikliği, beton veya çelik üzerinde koruma 
sisteminin performansını etkilemeyecektir.

Paketleme
Nitocote EN901 4 litre teneke
Nitoprime 31 14 kg
Fosroc Solvent 102 1 - 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitocote EN901 0,5 lt/m² (500 mikron için)
Nitoprime 31 0,30-0,50 kg/m²

Not: Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt 
yüzeyin niteliğinden dolayı gerçek sarfiyat artacaktır.

Saklama

Nitocote EN901 15°C - 30°C  sıcaklık aralığında iklimlendi-
rilmiş kuru bir yerde, kapağı açılmamış orijinal ambalajında 
saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Daha yüksek sıcaklıklarda saklanması halinde raf ömrü 
azalacaktır. Yüksek ortam sıcaklıklarında iklimlendirilmiş 
bir depoda saklanması tavsiye edilir

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote EN901 ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlayın ve buharları solumayın. Kapalı yerlerde, uy-
gun solunum koruma donanımı kullanılmalıdır. Bazı kişiler 
reçine ve solventlere karşı duyarlıdır. Uygun koruyucu elbi-
se, eldiven ve göz/yüz korumaları kullanın. Cilt korumasını 
arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. Cilt ile temas 
etmesi halinde, reçine temizleyici krem uyguladıktan son-
ra sabunlu su ile derhal temizleyin. Solvent kullanmayın. 
Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda der-
hal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Yangın
Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma kaynaklarından 
uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. Yangın durumun-
da, CO2 veya köpük kullanılmalı, su jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/5006/20/B
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Nitocote EP403

Nem toleranslı, solventsiz epoksi reçine 
esaslı kaplama sistemi

Kullanım Alanları

Beton ve hafif çelik yüzeyler için koruyucu kaplamadır. Kü-
rünü almış film tabakası korozyona, kimyasal ve mekanik 
dayanımlı olup, kanalizasyon, marin yüzeyler, bodrum kat-
lar ve tünellerde kullanılabilir. Beton yüzeylerde nem oldu-
ğunda ve uzaklaştırılamadığında çözüm sunar.

Avantajları

 ■ Yüksek performanslıdır
 ■ Beton ve çelik yüzeylere direkt uygulanabilir
 ■ Pürüzsüz, parlak, kolay temizlenebilir yüzey
 ■ Korozyona, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklıdır
 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir
 ■ Su geçirimsizdir
 ■ Su buharına, radon, karbondiyoksit ve metan gibi 

gazlara karşı koruma sağlar

Tanımı

Nitocote EP403  iki komponentli, solventsiz epoksi reçineli 
esaslı bir malzemedir. Şantiyede karıştırma için kullanıma 
hazır ağırlıkları önceden belirlenmiş iki komponent halin-
de sunulur. Nitocote EP403 pürüzsüz, sert ve dayanıklı bir 
kaplamadır. Yüzey rengi açık gridir.

Şartname

Korozyon, kimyasal ve aşınmaya dayanıklı astar 
Özel olarak tasarlanmış, solvent içermeyen, epoksi esaslı, 
nemli yüzeylere uygulama ve sertlik sağlama,geçirimsiz ve 
dayanıklı film tabakası oluşturmak için kimyasal ve aşınma 
dayanımı yüksek Nitocoat EP403 kullanılmalıdır. 

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 (karışım)
Viskozite Akışkan,püskürtülebilir sıvı
Kap Ömrü

20°C 30-40 dakika
35°C 10-15 dakika

Yeniden Kaplanabilme Süresi
5°C 18 – 48 saat

20°C 6 – 18 saat
30°C 3 – 9 saat

Tam Kürlenme Süresi
5°C 14 gün

20°C 7 gün
30°C 7 gün

Farklı uygulama koşulları ve 20°C üzerindeki uygulamalar 
için Fosroc Teknik Servisine danışınız. 
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Nitocote EP403

EN 1504-2
Yüzey Koruma Sistemleri/ Surface Protection Systems 

Methods
1.3, 2.2, 5.1, 6.1 ve 8.2

Aşınma Dayanımı < 3000 mg
CO2 geçirimliliği > 50 m
Su buharı geçirimliliği Sınıf 1 < 5 m
Kapiler Su emme ve 
su geçirimliliği

< 0.1 kg/(m²h0.5)

Kimyasal dayanım Shore sertliğini 
%50’den az azaltır

Darbe Dayanımı Sınıf III: > 20 Nm
Kopma Mukavemeti > 2.0
Yangın sınıfı A2
Tehlikeli Yüzeyler 5.3 ile uyumlu

Kimyasal Dayanım

Kürünü tamamlamış Nitocote EP403  Saf Su, Benzin, Ksi-
len, 25% Sülfürik Asit, Doymuş Sodyum Klorür, 50% sod-
yum hidroksit’e dayanıklıdır.

Kullanım talimatları

Beton yüzeyler
Tüm yüzeyler pürüzsüz, sağlam olmalı, serbest veya gev-
şek durumda malzemeden, serbest bekleyen sudan arın-
dırılmış olmalıdır. Yüzey yağ, gres, toz ya da organik mal-
zemelerden arındırılmış olmalıdır. Beton yüzeylerin kürünü 
tamamlamış olması, yüzeyin beton şerbeti ve kür ajanla-
rından arındırılmış olması gerekir. Boşluklu ve kusurlu ze-
minler Fosroc firması tarafından önerilen uygun tamir ve 
dolgu ürünleri ile tamir edilmelidir. Tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız. 

Tüm yüzeyler mekanik aşındırma yöntemleri ile kir, pas, 
yağ ve zayıf parçacıklardan arındırılmalı ve kuş gözü boş-
luklar iyice açılmalıdır. Açılan boşluklar ve çatlaklar Nito-
mortar FC ile doldurulmalıdır. Uygulama ve üzerine uygu-
lama yapılabilir süreler hakkında teknik kılavuza bakınız.
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Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, BS7079 Sa 2½, şartlarını karşılayacak 
şekilde mekanik aşındırma yöntemleri ile temizlenmeli-
dir.  Kaplama, yeni temizlenmiş çelik üzerinde pas veya 
oksidasyon oluşumu başlamadan önce en kısa süre içinde 
uygulanmalıdır.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına komponetler ayrı ayrı karıştırılmalıdır. Sertleştiri-
ci komponenti tamami ile reçine içerisine boşaltılmalı ve 
düşük devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve 
kıvam elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Düşük devirli 
mikser makina ile kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama
Tüm yüzeyler için minimum 2 kat halinde uygulanmalıdır. 
Homojen karışmış malzeme uygun bir fırça ile uygulanır. 

İlk kat için Nitocote EP403, hazırlanan yüzeye homojen 
ve minimum 200 mikron kalınlığında olacak şekilde iyice 
yedirilerek uygulanmalıdır. İkinci katın uygulamasına 
20°C’de 6-18 saatarasında geçilmelidir.

İkinci kat da minimum 200 mikron kalınlığında olacak şekil-
de uygulanmalıdır. Soğuk havalarda malzemelerin ısıtılmış 
bir ortamda depolanması ve sadece kullanımdan hemen 
önce ortamdan çıkarılmaları tavsiye edilmektedir. Soğuk 
havalarda çalışılabilirlik düşer ve kür süreleri artar. 

Paketleme
Nitocote EP403 2,5 kg (1,5 litre) set
Fosroc Solvent 102 1 - 5 litre teneke
Sarfiyat

Nitocote EP403
~300 gr/m2/kat
200 mikron ıslak film 
kalınlığı için

Nitocote EP403 için belirtilen sarfiyat rakamları teorik olup 
yüzey ve ortam şartları, uygulama kalınlığı ve zayiat gibi 
nedenlerden dolayı gerçek rakamlar farklılık gösterebilir.

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote EP403 sağlam ve düzgün çelik veya be-
tonyüzeylere uygulanacak şekilde formüle edilmiştir. 
Nitocote EP403 mevcut bir kaplamanın üzerine uy-
gulanmamalıdır

 ■ +5°C ya da altındaki sıcaklıklarda, ortamdaki bağıl 
nemin %90’ı aşması durumlarında uygulamayınız

 ■ Nitocote EP403 nemli yüzeylere uygulanabilir fakat 
serbest ya da akan su olan ortamlarda uygulanamaz

 ■ Direkt güneş ışığı temasında veya bazı kimyasallarla 
temas halinde Nitocote EP403 ile kaplanmış yüzey-
lerde renk değişimleri görülebilir. Kürlenme anında, 
ortamdaki yüksek nem, ortamın düşük sıcaklıkta ol-
ması, bitmiş yüzeyde beyaz lekelere sebep olabilir. 
Bu lekeler kaplamanın performansını değiştirmez.  

Saklama

Nitocote EP403, +5 - +30°C arasındakii depo koşullarında 
açılmamış ambalajlarında saklandığında 12 ay raf ömrüne 
sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formlarını inceleyiniz.

Yangın
Nitocote EP403 yanıcı değildir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma kaynaklarından 
uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. Yangın durumun-
da, CO2 veya köpük ile söndürülmeli, su jeti kullanılmama-
lıdır.

Parlama noktası Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/5007/20/B
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Beton ve metal için toksik olmayan epoksi reçine 
esaslı koruma ve su yalıtım sistemi

Kullanım Alanları

Beton ve metal yüzeyler için, kimyasallara ve korozyonlara 
karşı dayanıklı toksik olmayan bir kaplama sağlar.   Kulla-
nım alanları:

 ■ Borular ve depolar

 ■ Yüzme havuzları, rezervuarlar ve arıtma tesisleri

 ■ Tahıl siloları ve mandralar

 ■ Et ve gıda işletme tesisleri

Avantajlar

 ■ Toksik olmaması sayesinde çok amaçlı koruyucu 
kaplama

 ■ Düşük maliyetli hizmet ömrü - küf oluşumları, kimya-
sal saldırılara ve aşınmalara karşı dayanıklı 

 ■ Kolay temizlenir, pürüzsüz parlak görünüm, yüksek 
performans

 ■ Kolay uygulanır, solventsiz, formülü sayesinde kapalı 
alanlarda kullanım için uygun

 ■ Su yalıtım bariyeri veya kaplaması sunar 

Tanımı
Nitocote EP405, pigment ve ince dolgular içeren epoksi 
reçine esaslı solventsiz, parlak bitişli , toksik olmayan su 
yalıtım ve kaplama sistemidir. Şantiyede karıştırma için 
kullanıma hazır ağırlıkları önceden belirlenmiş iki kompo-
nent halinde sunulur.

Nitocote EP405, toplam 400 mikron kuru film kalınlığı oluş-
turacak, genellikle iki kat halinde, kuru veya nemli yüzey-
lere uygulanır. Uygulamanın doğru yapıldığına dair basit 
görsel kontrol için mavi ve beyaz renklere sahiptir. 

Spreyle uygulama hakkında ayrıntılar için, yerel Fosroc ofi-
sinize danışınız.

Şartname

Toksik olmayan epoksi reçine kaplama sistemi %100 katı 
içerikli, solventsiz koruyucu kaplama Nitocote EP405 ola-
caktır. Kaplama sistemi nem dayanımlı olacak ve kürlen-
diğinde içme suyuyla temas eden yapılar için uygun ola-
caktır. Ayrıca, mükemmel aderans ve kimyasal dayanım 
özelliklerine sahip olacaktır.  

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 (karışım)
Yoğunluk 1,54 
Kap Ömrü 65 dakika, 25°C’de 
 45 dakika, 35°C’de
Kuruma Süresi

Dokunma Kuruluğu
7 saat, 20°C’de
4 saat, 35°C’de

Yeniden Kaplanabilme
20-24 saat, 20°C’de
10 saat, 35°C’de

Nihai Kürlenme
7 gün, 20°C’de
5 gün, 35°C’de

Yapışma Dayanımı
EN 1542 Min. 3,0 MPa
Su Emme
Ağırlıkça < % 0,1

Kimyasal Dayanım

Asitler
Fosforik Asit  %10 Çok iyi
Laktik Asit1 %1 Çok iyi
Hidroklorik Asit2 %30 İyi
Alkaliler
Sodyum Hidroksit %40 Mükemmel
Solventler ve Organikler
Kerosen Mükemmel
Petrol1 Çok iyi
Gaz Yağı1 Çok iyi
Nikel Olatin Çözeltisi1 Çok iyi
Sulu Çözeltiler
Saf su Mükemmel
Klorürlü su Mükemmel
Bataklık suyu Mükemmel
Kanalizasyon suyu Mükemmel

(1) Not - yüzeyde hafif renk kaybına yol açabilir

(2) Not - 7 güne kadar sürekli temas

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.

1504-2
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Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve tozdan arındırıl-
malıdır. Islak yüzeylerdeki serbest sular sünger ile uzak-
laştırmalıdır. Yağ ve gres kalıntılarını Fosroc Chemical 
Degreaser* uygulandıktan sonra su veya buharla uzaklaş-
tırılmalıdır

Beton yüzeyler
Nitocote EP405’in iyi bir aderans sağlaması için, yüzey-
deki tüm zayıf parçalar uygun aşındırma yöntemleri veya 
su jetiyle uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hazırlığı, ACI 503R-89, 
Bölüm 5, Madde 5.4 standardına göre yapılmalıdır. 

Beton yüzey hazırlandıktan sonra, ortaya çıkan boşluklar 
Nitomortar FC ile dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler İsveç Standardı SA 2½ veya eşde-
ğerinde parlak bir görünüm kazanacak şekilde temizlen-
melidir.

Astarlama
Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına A komponenti karıştırılmalıdır. B komponenti tama-
mı ile A komponenti içerisine boşaltılmalı ve düşük devirli 
bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam elde 
edinceye kadar yaklaşık 3-5 dakika karıştırılmalıdır.

Uygulama
Nitocote EP405 nemli yüzeylere uygulanabilmesine rağ-
men, aktif su hem uygulama hem de kürlenme aşamasın-
da ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  Aşırı kaçak veya sızıntı 
durumunda, tavsiyeler için yerel Fosroc ofisine başvurun.

El ile uygulama

Bunun için fırça veya rulo kullanabilirsiniz.  İlk kat, homojen 
kalınlıkta eksiz bir film elde edecek şekilde uygulanmalı ve 
yüzeye yedirilmelidir. 

İkinci kat ilk kata göre daha kolay uygulanacaktır ve 
yukarıda belirtilen ilk kat sonrası bekleme süresi içinde 
uygulanmalıdır. Ayrıca, eksiz bir uygulamayı temin etmek 
için ikinci kat için zıt renk tercih edilmesi tavsiye edilir. 

Spreyle uygulama

Airless spray yardımıyla daha hızlı uygulama yapabilirsi-
niz, ancak teknik tavsiye için önceden yerel Fosroc ofisine 
başvurun.

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 

şekilde bertaraf edilmelidir.

Sıcak havalarda çalışma 

Yüksek sıcaklarda Nitocote EP405’nin kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat uygulaması 
olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayın.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik kullanın. Malzemeyle doğrudan temas eden 
ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması son derece 
önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş al-
tında çalışmayın.

 ■ Elle uygulamalarda, uygulamanın malzemenin kap 
ömrü içinde tamamlanması için yeterli çalışan bulun-
durun.  

 ■ Aletleri kullandıktan sonra hemen temizleyin.

Cam Elyaf Keçe Kullanımı

Nitocote EP405, sistemin kalınlığını arttırmak veya alt yü-
zeydeki statik çatlakları köprülemek için cam elyaf keçe 
takviyesi ile birlikte kullanılabilir.

Cam elyaf keçe doğrudan ilk katın üzerine ıslak halde iken 
yerleştirilmeli ve rulo veya uygun bir alternatifi yardımıyla 
bastırılarak düzleştirilmelidir.

İkinci veya sonraki katlar, yukarıda belirtilen bekleme 
sürelerine göre uygulanabilir. 

100 - 300 gm/m² aralığındaki cam elyaf keçe bu uygulama 
için en uygun ürün kabul edilmektedir.

Tamir ve kaplama
Zarar görmüş Nitocote EP405 uygulamaları kolaylıkla kap-
lanarak tamir edilebilir. 

Mevcut yüzey, iki kat arasında iyi bir mekanik aderansın 
elde edilmesini sağlamak için sert fırça veya benzeri bir 
alet ile iyice aşındırılmalıdır. 

Tamir kaplamasını, yeni kaplama prosedürünü takip ede-
rek uygulayabilirsiniz.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.
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Nitocote EP405

Kısıtlamalar

 ■ 5°C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

 ■ Nitocote EP405, diğer farklı kaplamaların üzerine 
uygulanmamalıdır, ancak kendisinin üstüne uygula-
nabilir (yukarıya bakınız). 

 ■ Nitocote EP405 doğrudan güneş ışığı veya sair UV 
ışık kaynaklarıyla veya bazı kimyasallarla temas etti-
ğinde rengini kaybedebilir.   Renk stabilitesi için Dek-
guard PU veya Dekguard PU100 kullanılabilir.

 ■ 35°C üzeri yüksek sıcaklık koşullarında sıcak hava-
da çalışma uygulamaları takip edilmelidir (yukarıya 
bakınız).

Paketleme
Nitocote EP405 13,5 kg set

Komponent A (Reçine) 10,4 kg
KomponentB (Sertleştirici) 3,10 kg

Nitoprime 31 14 kg
Fosroc Solvent 102 1 - 5 litre teneke
Sarfiyat

Nitocote EP405
300 gr/m2

200 mikronıslak film 
kalınlığıiçin

Nitoprime 31 0,30-0,50 kg/m²

Nitocote EP405 için belirtilen sarfiyar rakamları teorik olup 
nominal C30 betonunun uygun hazırlanmış yüzeyine cam 
elyaf keçe kullanılmadığı öngörülerek verilmiştir.

Uygulama koşullarının büyük bir farklılık gösterdiğinden; 
yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlama kalitesi, uygulama 
kalınlığı ve malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı gerçek 
rakamlar, yukarıda verilen rakamlardan farklı olabilir. 

Saklama

Raf ömrü

Nitocote EP405, 25°C altındaki depo koşullarında saklan-
dığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitocote EP405, Nitoprime 31 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Sol-
vent buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitocote EP405 yanıcı değildir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma kaynaklarından 
uzakta tutun. Sigara içmeyin. Yangın durumunda, CO2 

veya köpük ile söndürün. Su jeti kullanmayın.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/5008/20/B
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Nitocote EPS
Epoksi polisülfür esaslı, kimyasal dayanım-
lı elastomerik kaplama

Kullanım Alanları

Yoğun kimyasal, yağ, akaryakıt, deniz suyu ve lağım suyu 
gibi ortamlara dayanıklı bir koruyucu kaplamadır. 

Özellikle kullanım alanları:

 ■ Su kanalları
 ■ Silolar ve tanklar
 ■ Kanalizasyon & çamur havalandırma & sedimentas-

yon tankları
 ■ Beton ve çelik yüzeyleri koruyucu kaplama
 ■ Depo, gıda üretim tesisi, kağıt fabrikası gibi endüstri-

yel tesislerde ve otoparklarda
 ■ Çatı yalıtım uygulamalarında ve su yalıtım sisteminde 

alt katman olarak

Avantajları

 ■ Kolay uygulama, rulo, fırça ve sprey kullanılarak uy-
gulanabilir. 

 ■ Mükemmel kimyasal dayanım
 ■ Mükemmel aşınma ve mekanik dayanım
 ■ Çeşitli yüzeylere ve malzemelere mükemmel 

yapışma dayanımı
 ■ UV ve çeşitli hava koşullarına dayanıklı
 ■ Solventsiz (düşük salınım) – bozuk kalma süresini 

azaltır.
 ■ 2 mm’e kadar çatlak köprüleme
 ■ Astarsız uygulama

Tanımı

Nitocote EPS iki komponentli epoksi polisülfür esas-
lı, hem epoksi hem de polisülfürün benzer özelliklerini 
taşıyan koruyucu bir kaplamadır. Nitocote EPS kürünü 
tamamladıktan sonra kimyasala ve aşınmaya karşı 
dayanıklı, güçlü ve esnek bir su yalıtım membranı olarak 
performans gösterir.

Uygulama Kriteri

Doğru koruyucu özelliklerine ulaşabilmesi için, Nitocote 
EPS toplam 500 mikron kuru film kalınlığı (DFT) oluştura-
cak şekilde uygulanmalıdır. Geniş alanlarda birden fazla 
katman olacak şekilde mekanik püskürtme (sprey) yöntemi 
ile uygulanabilir. Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsi-
yeler için Fosroc Teknik Servisine danışınız.

Teknik destek

Fosroc, beton onarım ve koruma endüstrisinin her alanın-
da kullanıma uygun kapsamlı, yüksek performanslı, yüksek 
kaliteli ürünler sunmaktadır. Ek olarak nihai kullanıcılara ve 
yüklenicilere her türlü teknik destek hizmeti vermektedir. 

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 
Yoğunluk 1.50 ± 0.05

250C 350C
Kap Ömrü

3 saat 1 sa 45 dk
Kürlenme Süresi

6 saat 3 saat
Tam Kürlenme Süresi

7 gün 3 gün
Yeniden Kaplanabilme Süresi (min.)

24 saat 12 saat
Çekme Dayanımı
ASTM D412 6 N/mm²  

Kopmada Uzama
ASTM D412 % 45

Yırtılma Dayanımı
ASTM D624 15 N/mm²

Sertlik
ASTM D2240 80 ± 5 Shore A

Servis sıcaklığı -300C - +700C

UV Dayanımı
ASTM G53-91 Dayanıklı

Yapışma Dayanımı (ASTM D4541)
Betona >1.5 MPa

Çelik yüzeye >3.5 MPa

Kimyasal Dayanım
Motor Yağı Mükemmel
Petrol / Mazot Mükemmel
Hidrolik yağ, sitrik asit Mükemmel
Etilenglikol Çok iyi
Asetikasit %10 Çok iyi
Çamaşırsuyu %5 Çok iyi
Üre (doymuş) Mükemmel
Seyreltilmiş mineral asitler Mükemmel
Sodyumhidroksit %50 Mükemmel
Potasyumhidroksit %50 Mükemmel
Sülfürikasit %50 İyi
Nitrikasit %50 İyi
Hidroklorikasit %50 İyi (renk değiştirebilir)

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.
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Nitocote EPS

Kullanım talimatları

Hazırlık

Beton yüzeyler
Tüm yüzeyler pürüzsüz ve sağlam olmalı ve serbest veya 
gevşek malzemelerden arındırılmalıdır. Islak yüzeylerdeki 
serbest sular sünger ile uzaklaştırmalıdır. Yüzey yağ, gres 
yağı ya da organik malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 
Tüm boşluklar ve deformasyonlar Nitomortar FC ya da Ni-
tomortar FC(B)* ile doldurulmalıdır. Karışım ömrü ve kap-
lama süresi için yerel veri sayfasına bakın.

Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, BS4232, Birinci Kalite şartlarını karşıla-
yacak şekilde grit-blasting (kumlama) ile temizlenmelidir. 
Kaplama, yeni temizlenmiş çelik üzerinde pas veya tufal olu-
şumu başlamadan önce en kısa süre içinde uygulanmalıdır.

Astarlama
Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez. An-
cak, beton alt yüzeyin durumu astar gerektirmesi halinde 
Nitoprime SP kullanılabilir.
Nitoprime SP çift komponentli bir üründür. Her iki kompo-
nent te boş, geniş ve temiz bir kaba boşaltılır. Homojen 
bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli bir mikser 
yardımıyla 2-3 dakika boyunca karıştırılır. İnce bir film 
tabakası oluşturacak şekilde rulo ya da fırça yardımı ile 
yüzeye uygulanır. Eğer astarlamadan sonra özellikle boş-
luklu yüzeyler hala açıkta kaldıysa bir kat daha astarlama 
yapılmalıdır.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponeti karıştırılmalıdır. Sertleştirici kom-
ponentitamami ile reçine içerisine boşaltılmalı ve düşük-
devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam 
elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Düşük hızlı karıştırıcı 
makina ile kullanılması tavsiye edilmektedir.

Uygulama
Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra, istenilen kalınlık-
ta sürekli bir kaplama elde edilmesini sağlamak için Nito-
cote EPS hemen yüzeye uygulanmalıdır.
Uygulama için sert naylon fırça ya da kısa tüylü rulo öneri-
lir. Hızlı uygulamalar için püskürtme yöntemi uygulanabilir. 
Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir. 

Paketleme
Nitocote EPS 10 litre set
Nitoprime SP 4 & 8 litrelik teneke
Fosroc Solvent 102 4 litre teneke
Sarfiyat

Nitocote EPS
2.0 m²/litre,  500 mikron 
kuru film kalınlığında 
(kat başına)

Nitoprime SP 8 m2 / litre

Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitocote EPS, ortam ısısı 5°C ile  30°C arasındaki kuru ve 
havalandırılan depo koşullarında saklandığında, açılma-
mış ambalajında  12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote EPS ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile te-
mas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Buharları solumak-
tan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağlayın. Bazı kişiler 
epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı duyarlıdır. 

Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Koruyucu krem kullanılması derinin korunmasına yardımcı 
olur. Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sert-
leşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent kullanmayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın
Nitocote EPS yanıcı değildir. 

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev yakınında kul-
lanmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara ile 
yaklaşmayınız. Yanma durumunda CO2 ya da köpük ile 
söndürünüz. Su jeti kullanmayınız. 

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular
 ■ mastikler& dolgu levhaları
 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar
 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağı-
daki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları
 ■ püskürtme tamir harçları
 ■ mikro-beton kaplamalar
 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar
 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar
 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/5009/20/B
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Nitocote EPU

UV dayanımlı, epoksi poliüretan reçine esaslı, 
esnek koruyucu boya

Kullanım Alanları

Beton yüzeylerde oluşabilecek korozyonu engellemek için, 
kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı bir kaplama sağ-
lar.  Kullanım alanları:

 ■ Betonarme duvar ve zemin kaplamaları
 ■ Boru kaplamaları ve iniş detaylarında
 ■ Tali güvenlik bariyeri detaylarında
 ■ Atık arıtma tesisi ve kanalizasyon hatlarında
 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve girişlerinde
 ■ Su yalıtım katmanının altında
 ■ Rezervuarlar ve arıtma tesisleri

Avantajları

 ■ Esnek kaplama

 ■ Çevre dostudur – Katran, zift ve aromatik hidro  karbon 
gibi kanserojen maddelerden %100 arındılmıştır

 ■ Düşük maliyetlidir – astarsız, fırça rulo veya sprey ile 
kolay uygulama

 ■ Su geçirimsiz bir yüzey sağlar

 ■ Yüzey altı ortamı için mükemmel dayanımlı bir boya 
katmanı 

 ■ Mükemmel kimyasal ve UV dayanımı 

 ■ Bakteri oluşumuna karşı dayanım

Tanımı

Nitocote EPU, epoksi ve poliüretan reçinelerin hibrit kom-
binasyonu esaslıdır. Şantiyede karıştırma için kullanıma 
hazır ağırlıkları önceden belirlenmiş iki komponent halinde 
sunulur.

Nitocote EPU, toplam 400 mikron kuru film kalınlığı oluş-
turacak şekilde iki kat halinde uygulanır. Standart gri renkli 
olan Nitocote EPU,  minimum sipariş koşulları dahilinde 
farklı renklerde de üretilebilir. 

Şartname

Korozyona dayanımlı boya katmanı, katran olmayan, es-
nek epoksi – poliüretan reçineli Nitocote EPU olacaktır. 
Beton yüzeye mükemmel yapışma dayanımına sahip ola-
caktır. Boya katmanı, yeraltı koşullarına, alkali, tuz solüs-
yonu ve asidik solüsyonlara karşı dayanıklı olacaktır.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Yoğunluk  (ASTM D1475)
23°C 1.48 g/cm3

Kap Ömrü (ASTM D2471)
 23°C 3 saat
 35°C 1.5 saat

Kürlenme Süresi (ASTM D1640)
 23°C 6 saat
 35°C 3 saat
 45°C 1-2 saat

Tam Kürlenme Süresi (ASTM D1640)
20°C 7 gün

 35°C 4 gün
Min.Yeniden Kaplanabilme Süresi (ASTM D1640)

 23°C 8 saat
 35°C 4 saat
 45°C 2 saat

Yapışma Dayanımı*
ASTM D4541 1,5 – 2,5 N/mm2

Su Emme  
ASTM C570 % 0,2

Çekme Dayanımı  
BS2782 10 N / mm2

Kopmada Uzama  
BS2782 Yaklaşık olarak %25

*Beton yüzeyine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir
Kimyasal Dayanım
Testler ASTM D1308 standartlarına göre 23°C oda sıcak-
lığında gerçekleştirilmiştir ve örnekler 7 gün süre ile çözel-
tiye batırılmıştır.

Asitler
Hidroklorik Asit %10 Dayanıklı
Sülfürik Asit %25 Dayanıklı
Nitrik Asit %10 Dayanıklı
Fosforik Asit %15 Dayanıklı
Sulu Çözeltiler
Musluk suyu Dayanıklı
Deniz suyu Dayanıklı
Yeraltı suyu Dayanıklı
Kanalizasyon suyu Dayanıklı

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.

1504-2
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Nitocote EPU

Kullanım talimatları

Hazırlık
Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve tozdan arındırılma-
lıdır. Islak yüzeylerdeki serbest sular sünger ile uzaklaştır-
malıdır.

Beton yüzeyler
Tüm yüzeyler mekanik aşındırma yöntemleri ile kir, pas, 
yağ ve zayıf parçacıklardan arındırılmalı ve kuş gözü boş-
luklar iyice açılmalıdır. Açılan boşluklar ve çatlaklar Nito-
mortar FC ile doldurulmalıdır. Uygulama ve üzerine uygu-
lama yapılabilir süreler hakkında teknik kılavuza bakınız.

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler İsveç Standardı SA  2½ veya eşde-
ğerinde parlak bir görünüm kazanacak şekilde temizlen-
melidir.

Astarlama

Beton yüzeyler
Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez. An-
cak, beton alt yüzeyin durumu astar gerektirmesi halinde 
Nitoprime 25 ve Nitoprime 31 kullanılabilir.

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler, hazırlık aşamasından sonra Nitocote 
EPU ile boyanabilir. Pas oluşumu başlamadan önce yüzey 
Nitoprime 28 ile astarlanabilir. 

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici kom-
ponenti tamami ile reçine içerisine boşaltılmalı ve düşük 
devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam 
elde edinceye kadar yaklaşık 3-5 dakika karıştırılmalıdır. 

Uygulama
Tüm yüzeyi kaplayan ve kırılmaz bir tabaka elde etmek için 
minimum 2 kat uygulama gereklidir. 

Fırça/Rulo ile uygulama
Karıştırma işlemi tamamlandığında, Nitocote EPU, hazırla-
nan yüzeye homojen ve minimum 200 mikron kalınlığında 
olacak şekilde derhal uygulanmalıdır.

İlk katın uygulanmasından 4 saat sonra (35°C’de) ikinci 
katın uygulamasına geçilebilir. İkinci kat da minimum 200 
mikron kalınlığında olacak şekilde uygulanmalıdır. 

Spreyle uygulama
Airlessspray yardımıyla daha hızlı uygulama yapabilirsiniz, 
anacak teknik tavsiye için önceden yerel Fosroc ofisine 
başvurunuz.

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir. 

Sıcak havalarda çalışma

Yüksek sıcaklarda Nitocote EPU’nun kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat uygulaması 
olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayınız.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik alanda kullanın. Malzemeyle doğrudan te-
mas eden ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması 
son derece önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altın-
da çalışmayınız.

 ■ Elle uygulamalarda, uygulamanın malzemenin kap 
ömrü içinde tamamlanması için yeterli çalışan bulun-
durunuz.  

 ■ Aletleri kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.

Tamir ve kaplama

Zarar görmüş Nitocote EPU uygulamaları kolaylıkla kapla-
narak tamir edilebilir. 

Mevcut yüzey, iki kat arasında iyi bir mekanik aderansın 
elde edilmesini sağlamak için sert fırça veya benzeri bir 
alet ile iyice aşındırılmalıdır. 

Tamir kaplamasını, yeniden kaplama prosedürünü takip 
ederek uygulayabilirsiniz.

Kısıtlamalar

Nitocote EPU çelik veya betonun sağlam yüzeylerini te-
mizlemek için uygulanacak şekilde formüle edilmiştir. Renk 
değişikliği oluşmasını önlemek adına uygulama yapıldık-
tan sonra ilk 24 saat içerisinde, yüzeyin su ile temasından 
korumak önemlidir.

5°C altındaki sıcaklıklarda, malzemelerin ısıtılmış bir or-
tamda depolanması ve sadece kullanımdan hemen önce 
ortamdan çıkarılmaları tavsiye edilmektedir. Hızlandırılmış 
ısıtma yöntemleri hiçbir koşulda kullanılmamalıdır (yukarı-
ya bakınız).
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Paketleme
Nitocote EPU 10 litre set
Nitoprime 25 1 & 5 kg’lıkteneke
Nitoprime 28 1 & 5 kg’lıkteneke
Nitoprime 31 1 & 5 & 15 kg’lıkteneke
Fosroc Solvent 102 4 & 25 litrelikteneke

Sarfiyat

Nitocote EPU
5.0 m² / litre, 200 mikron 
ıslak film kalınlığında(kat 
başına)

Nitoprime 25 
Nitoprime 28
Nitoprime 31

4 – 6 m2 / kg

Nitocote EPU için belirtilen sarfiyatlar teorik olup C30 beton 
kullanılarak hazırlanmış yüzeye uygulandığı öngörülerek 
verilmiştir.
Uygulama koşullarının büyük bir farklılık gösterdiğinden; 
yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlama kalitesi, uygulama 
kalınlığı ve malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı gerçek 
rakamlar, yukarıda verilen rakamlardan farklı olabilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitocote EPU, 10 litrelik kaplar içerisinde, 35°C altındaki 
depo koşullarında saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote EPU, Nitoprime 25 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Bu-
harları solumaktan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağ-
layın. Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere 
karşı duyarlıdır. 

Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi kremler, 
eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandırma sağ-
lanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı kulla-
nılmalıdır. Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, 
sertleşmeden önce cilde Kerocleanse Standard Grade 
Skin Cleanser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, 
gibi reçine çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su 
ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik föyüne bakınız. 

Yangın
Nitocote EPU, Nitoprime 31, Nitomortar FC ve Nitomortar 
TC2000 yanıcı değildir. 

Nitoprime 25, Nitoprime 28 ve FosrocSolvent 102 yanıcı-
dır. Çıplak alev yakınında kullanmayınız. 

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102 : 33°C
Nitoprime 25           : 55°C

Nitoprime 28           : 27°C

Ek Bilgile

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigroutlar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/50010/20/B
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Kömür katranlı epoksi esaslı kaplama

Kullanım Alanları

Beton yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek için 
kimyasal ve aşınma dayanımı sağlar.

Özellikle kullanım alanları:

 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve giriş bölgeleri

 ■ Rögar kaplamaları

 ■ Kanalizasyon ve arıtma tesisleri

 ■ Kimyasal işlem gören alanlar

 ■ Temel bazda su yalıtımı

 ■ İskeleler, köprü ayakları ve gemi havuzu

Avantajları

 ■ Düşük hizmet ömrü  – mükemmel kimyasal ve aşın-
ma dayanımı sağlar. Bakteri büyümesine izin ver-
mez. 

 ■ Bütçe dostu – astarsız sistem

 ■ Değer katan sistem – Su geçirimsiz yalıtım katmanı 
olarak da kullanılır

 ■ Çok yönlü kullanım avantajı - Taze beton üzerine 
fırça, rulo ya da sprey ile kolay uygulanabilir

Tanımı

Nitocote ET402, kömür katranı ile modifiye edilmiş, solvent 
sizepoksi reçine esaslı kaplamadır. Şantiyede karıştırma 
için kullanıma hazır ağırlıkları önceden belirlenmiş iki 
komponent halinde sunulur.

Nitocote ET402 toplam 400 mikron kuru film kalınlığı oluş-
turacak şekilde iki kat halinde uygulanır. Fakat daha yoğun 
koşullarda performansını arttırmak için bu kalınlık arttırıla-
bilir.  Yüksek performanslı bir katman oluşturmak için kat 
başına 300 – 350 mikron uygulanabilir. 

Nitocote ET402, biyosidal ve mikrobiostatik etki gerektiren 
uygulamalar için liman sınıfında  mevcuttur.

Şartname

Nitocote ET402 kömür katranı içeren, %100 katı madde 
oranına sahip, epoksi esaslı bir koruyucu kaplamadır. De-
ğişken uygulama kalınlıklarına göre üstün yapı avantajları 
sağlamaktadır. Mükemmel kimyasal ve aşınma dayanımı 
sağlar, BS 7542 kürleme standartlarına uygundur. 

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 
Renk Siyah / Kahverengi
Kap Ömrü

25°C 75 dakika
40°C 40 dakika

Kürlenme Süresi
23°C 4 - 5 saat

Tam Kürlenme Süresi
35°C 4 gün

KürlenmeVerimliliği
BS7542 % 93

Su Emme Kapasitesi
ASTM D570 <%0.01

Yapışma Dayanımı
BS 1881 Pt 207 Minimum 1 N / mm2

Su Geçirgenliği
DIN 1048 P5 Sıfır geçirgenlik

Deniz suyuna daldırma testi
Dayanıklı 

Kimyasal Dayanım

Testler ASTM D1308 standartlarına göre 23°C oda 
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir ve örnekler 7 gün süre ile 
çözeltiye batırılmıştır.

Hidroklorik asit %18 Mükemmel
Sülfürik asit%25 Çok iyi
Nitrik asit%10 Çok iyi
Fosforik asit %10 Çok iyi
Amonyak %15 Mükemmel
Sodyum hidroksit %25 İyi
Bitkisel ve Mineral yağlar Mükemmel
Demir Klorür %15 Mükemmel
Su Mükemmel
Deniz Suyu Mükemmel
Arıtılmamış pis su Çok iyi

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.
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Kullanım talimatları

Hazırlık
Tüm yüzeyler temiz ve toz veya yapışmayı engelleyecek 
serbest malzemeden arındırılmalıdır. 

Beton yüzeyler
Nitocote ET402’nin iyi bir aderans sağlaması için, yüzey-
deki tüm zayıf parçalar gritblasting (basınçlı kumlama) ya 
da diğer uygun uzaklaştırma yöntemleri ile uzaklaştırılma-
lıdır. Genel yüzey temizleme yöntemleri ACI 503R-89, 5. 
Bölüm Paragraf 5.4’e uygun olmalıdır.  Tüm boşluklar ve 
deformasyonlar Nitomortar FC ya da Nitomortar FC(B)* ile 
doldurulmalıdır. 

Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, BS4232, Birinci Kalite şartlarını karşılaya-
cak şekilde grit-blasting (kumlama) ile temizlenmelidir.

Astarlama
Beton yüzeyler

Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez.
Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, yüzey hazırlığı aşamasından hemen sonra 
hızlıca kaplanmalıdır. 

Eğer aksi bir durum olursa, pas oluşumu başlamadan önce 
yüzey Nitoprime 25 ile astarlanabilir.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici kom-
ponenti tamamı ile reçine içerisine boşaltılmalı ve düşük 
devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam 
elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.Fosroc Mixing Padd-
le (MR3) karıştırıcı küreğinin, düşük hızlı karıştırıcı mikser 
ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Karıştırma işlemi ta-
mamen homojen bir kıvam elde edene 3 – 5 dakika arası 
devam etmelidir. 

Nitocote ET402 solventsiz bir malzeme olmasına rağmen 
bu karıştırma işleminin düzgün havalandırılmış bir alanda 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama

Tüm yüzeyi kaplayan ve kırılmaz bir tabaka elde etmek için 
minimum 2 kat uygulama gereklidir. 
Fırça ile uygulama
İstenilen kalınlıkta ve sürekli bir kaplama elde edilmesini 
sağlamak için Nitocote ET402 karıştırma işlemi tamamlan-
dıktan hemen sonra yüzeye uygulanmalıdır.

İlk kat yüzeye homojen ve minimum 200 mikron kalınlı-
ğında olacak şekilde derhal uygulanmalıdır ve ikinci kata 
geçmeden en az 6 saat (35°C’de) kuruma süresi için bek-
lenmelidir. 

İlk kat uygulandıktan en erken 6 saat en fazla 4 gün bek-
leyecek şekilde (35 °C’de), ikinci katın uygulamasına geçi-
lebilir. 45°C’de bu bekleme süresi 3 saate düşebilir. İkinci 
kat da minimum 200 mikron kalınlığında olacak şekilde 
uygulanmalıdır. 

Sprey ile uygulama
Basınçlı sprey makinesi yardımıyla geniş alanlarda daha 
hızlı uygulama yapabilirsiniz, ancak teknik tavsiye için ön-
ceden yerel Fosroc ofisine başvurunuz.

Temizlik 
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Dökülmeler ve kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Sıcak havalarda çalışma

Yüksek sıcaklarda Nitocote ET402’nin kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat uygulaması 
olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayınız.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik alanda kullanın. Malzemeyle doğrudan te-
mas eden ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması 
son derece önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altın-
da çalışmayınız.

 ■ Elle uygulamalarda, uygulamanın malzemenin kap 
ömrü içinde tamamlanması için yeterli çalışan bulun-
durunuz.  

 ■ Aletleri kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.

Tamir ve kaplama

Zarar görmüş Nitocote ET402 uygulamaları kolaylıkla kap-
lanarak tamir edilebilir. 

Mevcut yüzey, iki kat arasında iyi bir mekanik aderansın 
elde edilmesini sağlamak için sert fırça veya benzeri bir 
alet ile iyice aşındırılmalıdır. 

Tamir kaplamasını, yeni kaplama prosedürünü takip ede-
rek uygulayabilirsiniz.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.
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Kısıtlamalar

 ■ Nitocote ET402 herhangi bir mevcut kaplamanın 
üzerine uygulanamaz. Ortam sıcaklığı 5°C ya da 
altında ise, malzemelerin ısıtılmış bir ortamda daha 
önceden bekletilmiş ve uygulamadan hemen önce 
sahaya getirilmesi önerilir. Hızlandırılmış ısıtma yön-
temlerinden kesinlikle uzak durulmalıdır. 

 ■ Malzeme kür aşamasındayken rutubet ile temas 
ederse, yüzey rengi kahverengi / kırmızıya dönebilir. 

 ■ Nitocote ET402 üzerine dekoratif bir kaplama yapıl-
ması istenirse, araya astar olarak Nitoflor FC130 uy-
gulanması önerilir. 

Paketleme
Nitocote ET402 10 & 18 litrelik set
Nitoprime 25 1 & 4 litrelik teneke
Fosroc Solvent 102 5 litrelik teneke
Sarfiyat

Nitocote ET402 5.0 m2/ litre 200 mikron ıslak 
film kalınlığı için (kat başına)

Nitoprime 25 5.0 m²/litre

Not: Değerler teorik olup, yüzey gözenekliliği, yüzey ha-
zırlama kalitesi, uygulama kalınlığı ve malzeme kaybı gibi 
nedenlerden dolayı gerçek rakamlar, yukarıda verilen ra-
kamlardan farklı olabilir.

Saklama

Nitocote ET402, ortam ısısı 35°C’nin altındaki koşullarda 
saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote ET402, Nitoprime 25 veFosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Bu-
harları solumaktan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağ-
layın. Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere 
karşı duyarlıdır. Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük 
kullanılmalıdır. Koruyucu krem kullanılması derinin korun-
masına yardımcı olur. Reçineli karışımın cilt ile temas et-
mesi halinde, sertleşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent 
kullanmayın. 

Gözlerle temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik föyüne bakınız. 

Yangın
Nitocote ET402 ve Nitomortar FC yanıcı değildir. 

Fosroc Solvent 102 ve Nitoprime 25 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürülmeli, su 
jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Nitoprime 25  : 55°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/50011/20/B
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Kömür katranlı epoksi esaslı kaplama

Kullanım Alanları

Beton yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek için 
kimyasal ve aşınma dayanımı sağlar.

Agresif ortamlarda beton ve metal yapılara koruma sağlar. 
Malzeme, kanalizasyon işleri, atık su tesisleri, rıhtım ve li-
man tesisatları gibi kirli su durumlarında özellikle yararlı ve 
ekonomiktir. 

Avantajları

 ■ Tek kat uygulamada yüksek film kalınlığı elde edilir
 ■ Fırça veya mekanik sprey ile kolay uygulanır
 ■ Uzun süreli koruma sağlar
 ■ Astar gerektirmez
 ■ Ekonomik ve çok yönlüdür

Standartlara Uygunluk

Pratik Kod BS 5493 referans KF3B gerekliliklerini karşılar.

Tanımı

Nitocote ET550, inert, takviye dolgu maddeleri ve özel bir 
çözücü karışımı içeren tiksotropik, katranlı, iki komponentli 
bir epoksi formülasyonudur. Sahada karıştırmaya ve kul-
lanıma hazır önceden ölçülmüş miktarlarda tedarik edilir.

Şartname

Korozyon, kimyasal ve aşınmaya dayanıklı astar
Kimyasal ve aşınmaya dayanıklı kaplama, özellikle sert, 
geçirimsiz ve dirençli bir film sağlamak için tasarlanmış, 
yüksek yapılı, solvent içeren, katranlı, iki komponentli 
epoksi malzeme olan Nitocote ET550 olacaktır.

Özellikleri

Katı Madde Oranı %65
Yoğunluk 1.4 gr/m3

Kap Ömrü
20°C 4 saat
35°C 90 dakika

Tekrar kaplanabilirlik
5°C 16-96 saat

20°C 16- 72 saat
35°C 16 – 48 saat

Tam kürlenme
5°C 14 gün

20°C 7 gün
35°C 4 gün

Tam kürlenmiş kaplama suya doymuş sodyum klorür, ka-
nalizaysyon suyu, seyreltilmiş mineral asitleri ve alkalileri 
ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
Belirli kimyasallara ve koşullara karşı direnç için yerel Fos-
roc ofisine danışılmalıdır.

Dizayn Kriterleri

Nitocote ET550, minimum toplam 350 mikron kuru film ka-
lınlığı elde etmek için iki kat halinde uygulanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Doğru koruyucu özellikleri elde etmek için 
önerilen sarfiyat oranlarında Nitocote ET550 uygulanma-
lıdır.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Beton yüzeyler
Tüm yüzeyler temiz ve toz veya yapışmayı engelleyecek 
serbest malzemeden arındırılmalıdır. 

Yüzeylerde yağ, gres, toz, zayıf parçacıklar ve organik bü-
yüme gibi kontaminasyon bulunmamalıdır. Beton yüzeyler 
tamamen kürünü almış olmalı, laitans, kalıp yağı ve kürle-
mebilşenlerinden arındırılmalıdır.

Nitocote ET550’nin iyi bir aderans sağlaması için, yüzey-
deki tüm kalıntılar kumlama, su jeti veya elmas taşlama ile 
giderilmelidir.

Beton yüzeyin hazırlanmasının ardından tüm boşluklar ve 
deformasyonlar Nitomortar TC2000 ile doldurulmalıdır. 

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler, İsveç Standardı SA 2½ veya eşde-
ğeri gereksinimleri karşılayacak şekilde parlak bir yüzeyle 
kumlanmalıdır.

Astarlama
Beton yüzeyler

Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez.
Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, yüzey hazırlığı aşamasından hemen sonra 
hızlıca kaplanmalıdır. 

Astarlama işi, yeni temizlenmiş çeliğin pas veya kireç olu-
şumundan önce mümkün olan en kısa sürede kaplanacak 
şekilde programlanmalıdır.
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Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici kom-
ponenti tamami ile reçine içerisine boşaltılmalı ve düşük 
devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam 
elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Fosroc Mixing Paddle 
(MR3) karıştırıcı küreğinin, düşük hızlı karıştırıcı mikser ile 
kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama

Uygulanacak kat sayısı 2 kat

Kat başına teorik 
uygulama miktarı 0.27 lt / m2

Kat başına teorik 
ıslak film kalınlığı 270 mikron

Minimum uygulama sıcaklığı 45°C’dir.

Tüm yüzeyi kaplayan ve kırılmaz bir tabaka elde etmek için 
minimum 2 kat uygulama gereklidir. 

270 mikrondan az olmayan bir ıslak film kalınlığına sahip 
düzgün kaplama elde etmek için birinci kat fırça, rulo veya 
sprey ile uygulanmalıdır. Bu katın 20°C’de 16 saat kuruma-
sına izin verilmelidir.

İkinci kat yukarıdaki gibi uygulanmalı ve yine 270 mikrondan 
daha az olmayan bir ıslak film kalınlığı elde edilmelidir.

Kat başına 270 mikron ıslak film kalınlığı elde edilemezse 
veya çözücü sıkışması ile ilgili olası bir sorun nedeniyle 
istenmezse, toplam 540 mikron ıslak film uygulaması elde 
etmek için kat sayısı arttırılmalıdır.

Sprey ekipmanı kullanırken, 20°C’de 2000 psi (140 bar) bir 
nozül basıncı ve 0.031 inç'lik nozül deliği gereklidir.

Temizlik 
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote ET550, temiz ve sağlam beton ve çeliğe uy-
gulama için formüle edilmiştir.

 ■ Nitocote ET550 mevcut kaplamaların üzerine uygu-
lanmamalıdır.

 ■ Sıcaklık 5°C’nin altındaysa veya 5°C ise ve düşüyor-
sa veya geçerli Bağıl Nem %90’ı aştığında uygulama 
yapılmamalıdır.

 ■ Nitocote ET550, doğrudan güneş ışığına maruz kal-
dığında veya bazı kimyasallarla temas ettiğinde renk 
değişikliği olabilir.

Paketleme
Nitocote ET550 18 litrelik set
Nitomortar TC2000 5 litrelik teneke
Fosroc Solvent 102 4 litrelik teneke
Sarfiyat

Nitocote ET550
3.7 m²/ litre
270 mikron ıslak film kalın-
lığında

Nitomortar TC2000 6.3 m²/paket
500 mikron kalınlığında

Not: Değerler teorik olup, yüzey gözenekliliği, yüzey ha-
zırlama kalitesi, uygulama kalınlığı ve malzeme kaybı gibi 
nedenlerden dolayı gerçek rakamlar, yukarıda verilen ra-
kamlardan farklı olabilir.

BM paketleme yönetmeliği

Mevcut düzenlemelere uymak için, teslimat şartlarının bir 
parçası olarak deniz geçişine tabi tutulan tehlikeli nitelikte-
ki tüm ürünler BM onaylı ambalajlarla paketlenmelidir.

Yerel olarak veya ihracat için bilinen bir deniz geçişi söz 
konusu olduğunda, Fosroc doğru BM ambalajını tedarik 
edecektir. Fosroc ürünü bir anakara sınırında teslim etmek 
istediğinde, ancak alıcı gemi ile taşımayı planlıyorsa, si-
pariş verirken BM ambalajının gerekli olduğunu belirtmek 
alıcıya aittir. Ayrıca, teslim alındıktan sonra tüm sorumluluk 
alıcıya aittir. BM ambalajının kullanılması ürünlerin satış 
fiyatını etkileyebilir.

Lütfen yerel Fosroc Bölge Yöneticisine veya ofisine danı-
şınız.

Saklama

Raf ömrü
Bütün ürünler 5°C ile 35°C sıcaklıktaki, kuru ortamda, 
açılmamış orijinal ambalajında saklandığında 12 ay raf 
ömrüne sahiptir. Daha yüksek sıcaklıklarda saklanırsa raf 
ömrü azalacaktır. 

Teknik Destek

Fosroc, beton onarım ve koruma endüstrisinin her alanın-
da kullanıma uygun kapsamlı, yüksek performanslı, yük-
sek kaliteli ürünler sunmaktadır. Buna ek olarak, şirket, 
tüm dünyadaki şartname uzmanlarına, son kullanıcılara ve 
yüklenicilere teknik destek paketi sunmaktadır.
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Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote ET550 kömür katranı zift içerir ve yanıcıdır.

Zararlı: Cilt ile temasında geri dönüşü olmayan etki riski.

Cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. 
Buharları solumaktan kaçının ve yeterli havalandırmayı 
sağlayın. Kapalı alanlarda çalışılıyorsa, uygun solunum 
ekipmanı giyilmelidir.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük kul-
lanılmalıdır. Koruyucu krem kullanılması derinin korunma-
sına yardımcı olur. Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi 
halinde, sertleşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent kul-
lanmayın. 

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik föyüne bakınız. 

Yangın
Nitocote ET550 ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürülmeli, su 
jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası 

FosrocSolvent 102 : 33°C

NitocoteET550  : 26°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/50012/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.
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Solventsiz, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklı, 
reçine esaslı özgün kaplama 

Kullanım Alanları

120°C servis sıcaklığına kadar dayanıklı, beton ve çelik 
yüzeylerin korunmasında kullanılır. 

Özellikle sürekli kaynar su temasına dayanıklı olup 
kullanım alanları:

 ■ Enerji santralleri

 ■ Su dağıtım şebekeleri

 ■ Su arıtma tesisleri

 ■ Kaynar su tankları

Avantajları

 ■ Sürekli hizmet altındaki ortamlarda kaynar suya da-
yanıklı

 ■ Ani sıcaklık değişimleri ve donma-çözülme döngüle-
rine dayanıklı

 ■ Aşınma ve korozyona dayanıklı
 ■ Deniz suyuna dayanıklı
 ■ Yağlara dayanıklı
 ■ Yüzey hazırlığı yapılmış yüzeye astarsız kolay uygu-

lama
 ■ Yüksek dayanıklı uygulama
 ■ Pürüzsüz, parlak, kolay temizlenebilir yüzey
 ■ Bütçeye uygun servis ömrü – küflenmeye karşı da-

yanıklı
 ■ Solvent içermeyen formülasyon sayesinde kapalı 

alanlarda kullanım için uygundur. 

Tanımı

Nitocote HT120 iki komponentli, solventsiz, reçine esas-
lı malzemedir. Şantiyede karıştırma için kullanıma hazır 
ağırlıkları önceden belirlenmiş iki komponent halinde 
sunulur. Malzeme kürünü tamamladıktan sonra düz, sert 
ve dayanıklı bir yüzey oluşturur. Koyu gri renktedir. 

Uygulama Kriteri

Nitocote HT120 toplam 400 mikron kuru film kalınlığı oluş-
turacak iki kat halinde uygulanır. Kaplamanın, koruyucu 
performansına ulaşabilmesi için, yüzey kalitesi istenilen 
değerlerder olması önemlidir. 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 
Yoğunluk ~ 1,55 (karışım)
Kap Ömrü

23°C 180 dakika
35°C 90 dakika
45°C 40 dakika

Kürlenme Süresi 23°C 35°C
Dokunma kuruması 6-8 saat 3 saat

Yeniden kaplanabilirlik 8-20 saat 4-14 saat
Tam kürlenme 7 gün 4 gün

Yapışma Dayanımı 
(600 saat kaynar suyla temastan sonra)

ASTM D4541 4,5 N / mm2 

(beton bozulması)

Fiziksel efektler 
(600 saat kaynar suyla temastan sonra)

Çatlama, tozuma, yumuşama, kabarma veya bağ 
bozulması gerçekleşmemiştir.

Kimyasal Dayanım

Alkaliler
Sodyum Hidroksit (doymuş) Mükemmel
Sulu Çözeltiler
Klorürlü su Mükemmel
Musluk suyu Mükemmel
Saf su Mükemmel
Deniz suyu Mükemmel
Şeker solüsyonu Mükemmel
Glükoz şurubu %80 Mükemmel
Tuz solüsyonu (doymuş) Mükemmel
Nişasta solüsyonu Mükemmel
Diğerleri
Kanalizasyon suyu Mükemmel
Bataklık suyu Mükemmel

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.



450

Nitocote HT120

Kullanım talimatları

Hazırlık
Beton yüzeyler
Tüm yüzeyler pürüzsüz, sağlam olmalı, serbest veya gev-
şek durumda malzemeden, serbest bekleyen sudan arın-
dırılmış olmalıdır. Yüzey yağ, gres yağı ya da organik mal-
zemelerden arındırılmış olmalıdır. 

Uygulanacak beton yüzey kürünü tamamlamış olmalı, be-
ton şerbetsiz ve kür ajanlarından arındırılmış bir yüzeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Nitocote HT120  ürününe uygun bu 
yüzeyi elde etmek, doğru ekipman ile yüzeye kumlama 
tekniği uygulanmalıdır. 

Tüm boşluklar ve deformasyonlar Nitomortar FC ya da Ni-
tomortar FC(B)* ile doldurulmalıdır. Karışım ömrü ve kap-
lama süresi için yerel veri sayfasına bakın.

Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, BS4232, Birinci Kalite şartlarını karşıla-
yacak şekilde grit-blasting (kumlama) ile temizlenmelidir. 
Kaplama, yeni temizlenmiş çelik üzerinde pas veya tufal 
oluşumu başlamadan önce en kısa süre içinde uygulan-
malıdır.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici kom-
ponenti tamami ile reçine içerisine boşaltılmalı ve düşük 
devirli bir mikser kullanılarak, homojen bir renk ve kıvam 
elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Fosroc Mixing Paddle 
(MR2) karıştırıcı küreğinin , düşük hızlı karıştırıcı mikser ile 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Karışltırma işlemi en az 
3 dakika boyunca sürekli olarak yapılmalıdır. 

Uygulama
Minimum uygulama sıcaklığı 5°C'dir. Tüm yüzeye mini-
mum 2 kat uygulamak gereklidir. Karıştırılmış malzeme 
yüzeye fırça, rulo ya da sprey ile uygulanabilir.  İlk kat yü-
zeye homojen ve minimum  200 mikron kalınlığında olacak 
şekilde derhal uygulanmalıdır. İlk katın kurumasına 3 saat-
ten az, 14 saatten fazla olmayacak şekilde beklenmelidir. 
(35°C’de)

İkinci kat da ıslak film kalınlığı minimum 200 mikron olacak 
şekilde uygulanmalıdır. 

Soğuk havalarda malzemenin uygulanabilirliğinin bozul-
maması ve kürlenme sürelerinin uzamaması için, Nitocote 
HT120’nin ısıtılmış bir ortamda depolanması ve sadece 
kullanımdan hemen önce ortamdan çıkarılmaları tavsiye 
edilmektedir.

Temizlik 
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote HT120 çelik veya betonun sağlam yüzey-
lerini temizlemek için uygulanacak şekilde formüle 
edilmiştir.

 ■ Nitocote HT120, herhangi bir mevcut kaplamanın 
üzerine uygulanamaz.

 ■ Ortam sıcaklığı 5°C ya da altında ise uygulama ya-
pılmamalıdır. 

 ■ Ortamda bağıl nem %85-90 değerlerine ulaştıysa 
havalandırmak gereklidir. Yüzey ısısı, çiğ noktasının 
en az 3ºC üzerinde olmalıdır.

 ■ Yüzeyde serbest bekleyen ya da akan bir su olma-
dığı takdirde nemli yüzeylere Nitocote HT120 uygu-
lanabilir. 

 ■ Doğrudan  güneş ışığına ya da asit, oksitleyici ajanlar 
gibi kimyasallara maruz kaldığında, Nitocote HT120 
yüzeyinde renk deformasyonu görülebilir.  

Paketleme
Nitocote HT120 4 litre set
Fosroc Solvent 102 5 litrelik teneke
Sarfiyat

Nitocote HT120 5.0 m² / litre 200 mikron ıslak 
film kalınlığı için (kat başına) 

Not: Değerler teorik olup, yüzey gözenekliliği, yüzey ha-
zırlama kalitesi, uygulama kalınlığı ve malzeme kaybı gibi 
nedenlerden dolayı gerçek rakamlar, yukarıda verilen ra-
kamlardan farklı olabilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitocote HT120, ortam ısısı 5°C ile  35°C arasındaki kuru 
ve havalandırılan depo koşullarında açılmamış ambalajın-
da  saklandığında, 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote HT120 ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile te-
mas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Buharları solumak-
tan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağlayın. Bazı kişiler 
epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı duyarlıdır. 

Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Koruyucu krem kullanılması derinin korunmasına yardımcı 
olur. Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sert-
leşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent kullanmayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
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Yangın
Nitocote HT120 yanıcı değildir. 

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Çıplak alev yakınında kul-
lanmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara ile 
yaklaşmayınız. Yanma durumunda CO2 ya da köpük ile 
söndürünüz. Su jeti kullanmayınız. 

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/50017/20/B
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Çevre dostu, epoksi esaslı reçine kaplama

Kullanım Alanları

Beton yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek için 
kimyasal ve aşınma dayanımı sağlar.

Özellikle kullanım alanları:
 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve giriş bölgeleri
 ■ Rögar ve boru detay kaplamaları
 ■ Kanalizasyon ve arıtma tesisleri
 ■ Temel bazda su yalıtımı
 ■ İskeleler, köprü ayakları ve gemi havuzu

Avantajları

 ■ Çevre dostu – VOC salınımı yoktur. Katran, zift ve 
aromatik hidrokarbonlar gibi kanserojen maddeler-
den tamamen arındırılmış

 ■ Düşük maliyetli hizmet ömrü  – mükemmel kimyasal 
ve aşınma dayanımı sağlar. Bakteri çoğalmasına izin 
vermez

 ■ Bütçe dostu – astarsız sistem

 ■ Değer katan sistem – sızdırmaz su geçirmez kapla-
ma görevi görür ve yeraltı ortamına karşı mükemmel 
dayanımlıdır

Tanımı

Nitocote NT402, epoksi esaslı reçine kaplamadır. 
Şantiyede karıştırma için kullanıma hazır ağırlıkları 
önceden belirlenmiş iki komponent halinde sunulur.

Nitocote NT402 toplam iki kat halinde uygulanır. Genellikle 
kat başına 200 mikron ıslak film kalınlığında olacak şekil-
de uygulanır, ancak kullanım amacına göre daha kalın da 
uygulanabilir. 

Nitocote NT402 açık gri, koyu gri, siyah, tuğla kırmızısı ve 
adaçayı yeşili renklerinde mevcuttur.

Nitocote NT402, biyosidal ve mikro-biyostatik etki gerekti-
ren uygulamalar için deniz tipi uygulamalara uygundur.

Şartname

Korozyona dayanıklı kaplama, katran içermeyen, %100 
katı madde içerikli, epoksi esaslı reçine kaplama Nitocote 
NT402 olacaktır. 

Değişken uygulama kalınlıklarını basitleştirmek için kapla-
ma, yüksek kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanmalı-
dır. Ayrıca, beton alt tabakasına mükemmel bir şekilde bağ 
oluşturmalıdır. Kaplama yeraltı koşullarına, alkalilere, tuz 
çözeltilerine ve seyreltik asidik çözeltilere dayanıklı olma-
lıdır.

Özellikleri

Katı Madde Oranı %100 
Özgül Ağırlık (ASTM D1475)

25°C 1,35 g / cm3

Kap Ömrü (ASTM D2471)
23°C 45 dakika
35°C 20 dakika

Kürlenme Süresi(ASTM D1640)
23°C 2 - 3 saat
35°C 1 - 1,5 saat

Yeniden Kaplanabilirlik Süresi(ASTM D1640)
23°C 6 - 8 saat
35°C 3 - 4 saat

Tam Kürlenme Süresi (ASTM D1640)
23°C 4 gün
35°C 2 gün

Aşınma Direnci (ASTM D4060-CS10)

1 kg ağırlıkta tekerlek
1000 çevirmeden sonra 
50 mg’dan az ağırlıkça 
azalma

Yapışma Dayanımı
ASTM D4541 2 N / mm2

Kürlenme Verimliliği
BS7542 %93

Su Emme Kapasitesi (ASTM C642)
23°C’de daldırma işleminden 
sonra 0

Daldırma ve kaynamadan 
sonra % 0.01

Klorür İyonu Penetrasyonuna Dayanım

AASHTO T259 & 260 Dayanıklı
Sülfat İyonu Penetrasyonuna Dayanım

AASHTO T259 Dayanıklı
CO2 DifüzyonunaDayanım

AFTL Metodu Dayanıklı
Bakteri Büyümesine Karşı Dayanım

AWWA/APHA 20. Ed.:98 Dayanıklı
Mantar Büyümesine Karşı Dayanım

ASTM D3273 Dayanıklı
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Kimyasal Dayanım

Testler ASTM D1308 standartlarına göre 23°C oda 
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir ve örnekler 7 gün süre ile 
çözeltiye batırılmıştır.

Asitler
Hidroklorik asit %18 Mükemmel
Sülfürik asit %25 Çok iyi
Nitrik asit %10 Çok iyi
Fosforik asit %10 Çok iyi
Asetik Asit %5 Çok iyi
Alkaliler
Amonyak%15 Mükemmel
Tuz Çözeltileri
Sodyum Klorür (doygun) Mükemmel
Potasyun Klorür (doygun) Mükemmel
Magnezyum Klorür (doygun) Mükemmel
Sulu Çözeltileri
Su Mükemmel
DenizSuyu Mükemmel
Arıtılmamış Pis Su (doygun) Çok iyi

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Tüm yüzeyler temiz olmalıdır ve toz veya yapışmayı engel-
leyecek serbest malzemelerden arındırılmalıdır. 

Beton yüzeyler
Nitocote NT402’nin iyi bir aderans sağlaması için, yüzey-
deki tüm zayıf parçalar grit blasting (basınçlı kumlama) ya 
da diğer uygun uzaklaştırma yöntemleri ile uzaklaştırılma-
lıdır. Genel yüzey temizleme yöntemleri ACI 503R-89, 5. 
Bölüm Paragraf 5.4’e uygun olmalıdır.  Tüm boşluklar ve 
deformasyonlar Nitomortar FC ya da Nitomortar FC(B)* ile 
doldurulmalıdır. 

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler, İsveç Standardı SA 2½ veya eşde-
ğeri gereksinimleri karşılayacak şekilde parlak bir yüzeyle 
kumlanmalıdır.

Astarlama

Beton yüzeyler

Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez.
Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, yüzey hazırlığı aşamasından hemen son-
ra hızlıca kaplanmalıdır. Eğer aksi bir durum olursa, pas 
oluşumu başlamadan önce yüzey Nitoprime 25 ile astar-
lanabilir.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici ve 
reçine, uygun büyüklükte bir karıştırma kabına dökülme-
lidir. Düşük devirli  bir mikser ve Fosroc Mixing Paddle 
(MR3) karıştırıcı küreği kullanılarak, homojen bir renk ve 
kıvam elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Düzgün bir kı-
vama gelinceye kadar karıştırma 3 ile 5 dakika boyunca 
sürekli olarak yapılmalıdır.

Nitocote NT402 solventsiz bir malzeme olmasına rağmen 
bu karıştırma işleminin düzgün havalandırılmış bir alanda 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama
Tüm yüzeyi kaplayan ve kırılmaz bir tabaka elde etmek için 
minimum 2 kat uygulama gereklidir. 

Fırça ile uygulama
İstenilen kalınlıkta ve sürekli bir kaplama elde edilmesini 
sağlamak için Nitocote NT402 karıştırma işlemi tamamlan-
dıktan hemen sonra yüzeye uygulanmalıdır.

İlk kat yüzeye homojen ve minimum 200 mikron kalınlı-
ğında olacak şekilde derhal uygulanmalıdır ve ikinci kata 
geçmeden en az 3 saat (35°C’de) kuruma süresi için bek-
lenmelidir. 

İlk kat uygulandıktan en erken 4 saat en fazla 2 gün 
bekleyecek şekilde (35°C’de), ikinci katın uygulamasına 
geçilebilir. İkinci kat da minimum 200 mikron kalınlığında 
olacak şekilde uygulanmalıdır. 

Sprey ile uygulama
Basınçlı sprey makinesi yardımıyla geniş alanlarda daha 
hızlı uygulama yapabilirsiniz, ancak teknik tavsiye için ön-
ceden yerel Fosroc ofisine başvurunuz.

Temizlik 
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Tamir ve kaplama

Zarar görmüş Nitocote NT402 uygulamaları kolaylıkla kap-
lanarak tamir edilebilir. 

Mevcut yüzey, iki kat arasında iyi bir mekanik aderansın 
elde edilmesini sağlamak için sert fırça veya benzeri bir 
alet ile iyice aşındırılmalıdır. 

Tamir kaplamasını, yeni kaplama prosedürünü takip ede-
rek uygulayabilirsiniz.



454

Nitocote NT402

Sıcak havalarda çalışma

Yüksek sıcaklarda Nitocote NT402’nin kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat uygulaması 
olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayınız.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik alanda kullanın. Malzemeyle doğrudan te-
mas eden ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması 
son derece önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altın-
da çalışmayınız.

 ■ Elle uygulamalarda, uygulamanın malzemenin kap 
ömrü içinde tamamlanması için yeterli çalışan bulun-
durunuz.  

 ■ Aletleri kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.

Paketleme
Nitocote NT402 10 litrelik set
Nitoprime 25 1& 4 litrelik teneke
Fosroc Solvent 102 5 litrelik teneke
Sarfiyat

Nitocote NT402 5.0 m²/ litre 200 mikron ıslak film 
kalınlığı için (kat başına)

Nitoprime 25 5.0 m²/litre

Not: Değerler teoriktir ve nominal C30 betonun uygun şe-
kilde hazırlanmış bir alt katmanına uygulanmasına dayanır. 
Yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlama kalitesi, uygulama 
kalınlığı ve malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı gerçek 
rakamlar, yukarıda verilen rakamlardan farklı olabilir.

Saklama

10 litrelik paketler halinde tedarik edilen Nitocote NT402, 
12 ay raf ömrüne sahipken, 500 kg’lık yığın ambalajlar 
35°C’nin altındaki depo koşullarında saklandığında 3 ay 
raf ömrüne sahiptir. Malzemeyi doğrudan güneş ışığı altın-
da saklamaktan kaçınınız.

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote NT402, temiz ve sağlam çelik / betonarme 
yüzeylere uygulama için formüle edilmiştir. Yüzey 
renk solması oluşmaması için, uygulamadan sonra 
ilk 24 saat boyunca su ile temasından korunmalıdır. 

 ■ Nitocote NT402, mevcut bir kaplamaların üzerine uy-
gulanmamalıdır, ancak kendisi ile kaplanmış bir yü-
zey üstüne uygulanabilir (yukarıya bakınız)

 ■ Soğuk havalarda çalışma için (5°C’nin altında), mal-
zemelerin ısıtılmış bir binada saklanması ve sadece 
kullanımdan hemen önce çıkarılması önerilir. Hızlan-
dırılmış ısıtma yöntemlerinden kesinlikle uzak durul-
malıdır. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote NT402, Nitoprime 25 ve Fosroc Solvent 102 cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Bu-
harları solumaktan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağ-
layın. Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere 
karşı duyarlıdır. Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük 
kullanılmalıdır. Koruyucu krem kullanılması derinin korun-
masına yardımcı olur. Reçineli karışımın cilt ile temas et-
mesi halinde, sertleşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent 
kullanmayın. 

Gözlerle temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik föyüne bakınız. 

Yangın
Nitocote NT402 ve Nitomortar FC yanıcı değildir. 

Fosroc Solvent 102 ve Nitoprime 25 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutulmalı ve sıgara içilmemelidir. 
Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürülmeli, su 
jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası 
Fosroc Solvent 102 : 33°C

Nitoprime 25  : 55°C

TR/50013/20/B
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Hibrit reçine esaslı esnek koruyucu kaplama sistemi

Kullanım Alanları
Beton yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek için 
kimyasal ve aşınma dayanımı sağlar.

Özellikle kullanım alanları:

 ■ Beton koruması için duvar ve zemin kaplamaları

 ■ Rögar ve boru detay kaplamaları

 ■ Tali güvenlik bariyerleri

 ■ Kanalizasyon ve arıtma tesisleri için astar

 ■ Deniz suyu tankları, kanalları ve giriş bölgeleri

 ■ Temel bazda su yalıtımı

 ■ Rezervuarlar, su arıtma tesisleri

Avantajları

Esnek – 0.2 mm çatlakları köprüleyebilir

Çevre dostu - Kömür katranı, zift ve aromatik hidrokarbonlar 
gibi kanserojen maddeler içermez.

Bütçe dostu – astarsız sistem, rulo fırça veya sprey ile ko-
lay uygulama

Değer katan sistem – sızdırmaz su geçirmez kaplama 
görevi görür ve yeraltı ortamına karşı mükemmel dayanım-
lıdır.

Tanımı

Nitocote NT550, epoksi reçinelerinin graft polimerizasyo-
nu esaslı kaplamadır.Şantiyede karıştırma için kullanıma 
hazır ağırlıkları önceden belirlenmiş iki komponent halinde 
sunulur.

Nitocote NT550 toplam iki kat halinde uygulanır. Genellikle 
kat başına 200 mikron ıslak film kalınlığında olacak şekilde 
uygulanır.

Nitocote NT402 standart gri renginde mevcuttur,minimum 
sipariş miktarına bağlı olarak diğer renkler de temin edile-
bilir.

Şartname

Korozyona dayanıklı kaplama, katran içermeyen, esnek, 
epoksi esaslı reçine kaplama Nitocote NT550 olacaktır. 
Beton yüzeye mükemmel bir bağ oluşturacaktır. Kaplama 
yeraltı koşullarına, alkalilere, tuz çözeltilerine ve asidik çö-
zeltilere dayanıklı olmalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikleri

Katı Madde Oranı %92
Özgül Ağırlık (ASTM D1475)

23°C 1,35 g / cm3

Kap Ömrü (ASTM D2471)
23°C 4 saat
35°C 2 saat

Kürlenme Süresi (ASTM D1640)
23°C 6 - 8 saat
35°C 2 - 4 saat
45°C 1 - 2 saat

Yeniden Kaplanabilirlik Süresi(ASTM D1640)
23°C 8 saat
35°C 4 saat
45°C 2 saat

Tam Kürlenme Süresi (ASTM D1640)
23°C 7 gün
35°C 4 gün

Yapışma Dayanımı 
ASTM D4541 1.5 N / mm2

Su Emme Kapasitesi
ASTM C642 %0.2

Çekme Dayanımı 
BS2782 5 N/ mm2

Kopmada Uzama
BS2782 % 30-35
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Kimyasal Dayanım
Testler ASTM D1308 standartlarına göre 23°C 
odasıcaklığında gerçekleştirilmiştir ve örnekler 7 gün süre 
ile çözeltiye batırılmıştır.

Asitler (m/v)
Hidroklorik asit %10 Dayanıklı
Sülfürikasit %25 Dayanıklı
Nitrikasit%10 Dayanıklı
Fosforikasit %15 Dayanıklı
Sulu Çözeltileri
Musluk suyu Dayanıklı
Deniz suyu Dayanıklı
Yeraltı suyu Dayanıklı
Kanalizayson suyu Dayanıklı

Farklı uygulama koşullarına ilişkin tavsiyeler için Fosroc 
Teknik Servisine danışınız.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Tüm yüzeyler temiz olmalıdır ve toz veya yapışmayı engel-
leyecek serbest malzemelerden arındırılmalıdır. 

Beton yüzeyler
Yüzeydeki tüm zayıf parçalar gritblasting (basınçlı kumla-
ma) ya da diğer uygun uzaklaştırma yöntemleri ile uzak-
laştırılmalıdır.

Yüzey hazırlığından sonra tüm boşluklar ve deformasyonlar 
Nitomortar FC ya da Nitomortar FC(B)* ile doldurulmalıdır. 

Metal Yüzeyler
Tüm metal yüzeyler, İsveç Standardı SA 2½ veya eşde-
ğeri gereksinimleri karşılayacak şekilde parlak bir yüzeyle 
kumlanmalıdır.

Astarlama
Beton yüzeyler
Doğru şekilde hazırlanan yüzeyler astar gerektirmez–ha-
zırlık bölümüne bakınız.

Metal Yüzeyler
Tüm yüzeyler, yüzey hazırlığı aşamasından hemen son-
ra hızlıca kaplanmalıdır. Eğer aksi bir durum olursa, pas 
oluşumu başlamadan önce yüzey Nitoprime 25 ile astar-
lanabilir.

Karıştırma
Karışıma başlamadan önce, olası çökmeleri engellemek 
adına reçine komponenti karıştırılmalıdır. Sertleştirici ve 
reçine, uygun büyüklükte bir karıştırma kabına dökülme-
lidir. Düşük devirli  bir mikser ve Fosroc Mixing Paddle 
(MR3) karıştırıcı küreği kullanılarak, homojen bir renk ve 
kıvam elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Düzgün bir kı-
vama gelinceye kadar karıştırma 3 ile 5 dakika boyunca 
sürekli olarak yapılmalıdır.

Nitocote NT550 solventsiz bir malzeme olmasına rağmen 
bu karıştırma işleminin düzgün havalandırılmış bir alanda 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Uygulama

Tüm yüzeyi kaplayan ve kırılmaz bir tabaka elde etmek için 
minimum 2 kat uygulama gereklidir. 
Fırça ile uygulama
İstenilen kalınlıkta ve sürekli bir kaplama elde edilmesini 
sağlamak için Nitocote NT550 karıştırma işlemi tamamlan-
dıktan hemen sonra yüzeye uygulanmalıdır.

İlk kat yüzeye homojen ve minimum 200 mikron kalınlı-
ğında olacak şekilde derhal uygulanmalıdır ve ikinci kata 
geçmeden en az 2 saat (35°C’de) kuruma süresi için bek-
lenmelidir. 

İlk kat uygulandıktan en erken 4 saat (35°C’de) bekleyecek 
şekilde, ikinci katın uygulamasına geçilebilir. İkinci kat da 
minimum 200 mikron kalınlığında olacak şekilde uygulan-
malıdır. 

Sprey ile uygulama

Basınçlı sprey makinesi yardımıyla geniş alanlarda daha 
hızlı uygulama yapabilirsiniz, ancak teknik tavsiye için ön-
ceden yerel Fosroc ofisine başvurunuz.
Temizlik 

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir.

Sıcak havalarda çalışma

Yüksek sıcaklarda Nitocote NT550’nin kanıtlanmış bir per-
formansa sahip olmasına rağmen, bu koşullar altında uy-
gulama bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, 35°C üzeri 
sıcaklıklar için, aşağıdaki kurallar doğru imalat uygulaması 
olarak tavsiye edilmektedir.

 ■ Karıştırılmamış malzemeyi doğrudan güneş ışığın-
dan uzakta serin bir ortamda (tercihen sıcaklık kont-
rollü) saklayınız.

 ■ Karışımı ve ekipmanları serin tutun ve gerektiğinde 
gölgelik alanda kullanın. Malzemeyle doğrudan te-
mas eden ekipmanların yüzeylerinin serin tutulması 
son derece önemlidir.

 ■ Günün en sıcak saatlerinde ve doğrudan güneş altın-
da çalışmayınız.

 ■ Elle uygulamalarda, uygulamanın malzemenin kap 
ömrü içinde tamamlanması için yeterli çalışan bulun-
durunuz.  

 ■ Aletleri kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.
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Tamir ve kaplama

Zarar görmüş Nitocote NT550  uygulamaları kolaylıkla 
kaplanarak tamir edilebilir. 

Mevcut yüzey, iki kat arasında iyi bir mekanik aderansın 
elde edilmesini sağlamak için sert fırça veya benzeri bir 
alet ile iyice aşındırılmalıdır. 

Tamir kaplamasını, yeni kaplama prosedürünü takip ede-
rek uygulayabilirsiniz.

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote NT550, temiz ve sağlam çelik / betonarme 
yüzeylere uygulama için formüle edilmiştir. Yüzey 
renk solması oluşmaması için, uygulamadan sonra 
ilk 24 saat boyunca su ile temasından korunmalıdır. 

 ■ Mevcut kaplamaların üzerine uygularken detaylar 
için lütfen Fosroc ile irtibata geçiniz.

 ■ Soğuk havalarda çalışma için (5°C’nin altında), mal-
zemelerin ısıtılmış bir binada saklanması ve sadece 
kullanımdan hemen önce çıkarılması önerilir. Hızlan-
dırılmış ısıtma yöntemlerinden kesinlikle uzak durul-
malıdır. 

Paketleme
Nitocote NT550 10 litrelik set
Nitoprime 25 1 & 4 litrelik teneke
Fosroc Solvent 102 5 litrelik teneke
Sarfiyat

Nitocote NT550 5.0 m2/ litre 200 mikron ıslak 
film kalınlığı (kat başına)

Nitoprime 25 5.0 m²/litre

Not: Değerler teoriktir ve nominal C30 betonun uygun şe-
kilde hazırlanmış bir alt katmanına uygulanmasına dayanır. 
Yüzey gözenekliliği, yüzey hazırlama kalitesi, uygulama 
kalınlığı ve malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı gerçek 
rakamlar, yukarıda verilen rakamlardan farklı olabilir.

Saklama

10 litrelik paketler halinde tedarik edilen Nitocote NT550, 
35°C’nin altındaki depo koşullarında saklandığında 12 ay 
raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote NT550, Nitoprime 25 ve Fosroc Solvent 102cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Bu-
harları solumaktan kaçının ve yeterli havalandırmayı sağ-
layın. 

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Uygun koruyucu kıyafetler, eldiven, gözlük kul-
lanılmalıdır. Koruyucu krem kullanılması derinin korunma-
sına yardımcı olur. Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi 

halinde, sertleşmeden sabunlu su ile yıkayın. Solvent kul-
lanmayın. 

Gözlerle temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik föyüne bakınız. 

Yangın
Nitomortar FC yanıcı değildir. 

Nitocote NT550, Fosroc Solvent 102 ve Nitoprime 25 ya-
nıcıdır. Tutuşma kaynaklarından uzakta tutulmalı ve sıgara 
içilmemelidir. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile sön-
dürülmeli, su jeti kullanılmamalıdır.

Parlama noktası 

Nitocote NT550:                   : 35°C

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Nitoprime 25  : 55°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/50014/20/B
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Nitocote SN502

Beton ve taş için nüfuz edici, hidrofobik 
silan-siloksan işlemi

Kullanım Alanları

Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları 
klorür iyonlarının kötü etkilerinden ve su nüfuzundan ko-
rumak. Ürün aynı zamanda diğer çimentolu tabakaları ve 
taşı korumak için de uygundur. Nitocote SN502, kıyısal 
çevrelerde bulunanlar dahil olmak üzere tüm yapı tiplerin-
de kullanıma uygundur. Hem yeni, hem de eski yapılarda 
kullanıma eşit derecede uygundur.

Avantajları

 ■ Tabakaların içine nüfuz eder.

 ■ Leke tutmaz.

 ■ Su ve klorür nüfuzunu azaltır.

 ■ Donma-çözülme dayanımını artırır.

 ■ Tozlaşmayı en az seviyeye indirir.

 ■ Su buharının yapıdan çıkabilmesine izin verir.

 ■ Buz eritme bileşiklerine, yakıtlara, yağlara ve hava-
daki kirletici maddelere kimyasal olarak dayanıklıdır.

Tanımı

Nitocote SN502 gözenekli tabakalara nüfuz eden ve ar-
dından gözenekler için bağlı ve hidrofobik bir astar oluş-
turacak şekilde reaksiyona giren, tek komponentli, nüfuz 
edici bir silan-siloksan sistemidir. Her ne kadar tabakadan 
su buharı geçişine izin verse de suyun ve su ile taşınan 
tuzların emilimini önemli derecede azaltır.

Nitocote SN502 birçok tabakanın rengini bozmaz ve hava 
aşındırmasına karşı mükemmel dayanıma sahiptir.

Şartname

Nüfuz edici silan-siloksan işlemi
Nüfuz edici işlem, NCHRP 244 standardı uyarınca test 
edildiğinde klorür iyonu nüfuzunda en az %92, su emili-
minde ise en az %85 azalma sağlayacak bir silan-siloksan 
uygulaması olacaktır.

Teknik Destek 
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Elde edilen değerler tavsiye edilen minimum uygulama-
miktarında uygulanan Nitocote SN502 içindir.

Klorür iyon nüfuzunda azalma  
NCHRP 244 

Standardı uyarınca %92

Avustralya C.T.I. 
yöntemi uyarınca %98

Su emiliminde azalma  
NCHRP 244 Standardı 

uyarınca %85

Avustralya C.T.I. yöntemi 
uyarınca %94

Kullanım talimatları

Hazırlık
Yüzey toz, yağ, gres, gevşek ve oynak parçacıklar, yosun, 
kür ajanları veya kalıp ayırıcı yağlar gibi malzemelerden 
arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Bunu sağlamanın en 
iyi yolu yüzeyin hafifçe kum püskürtme yöntemiyle temiz-
lenmesidir. Yosun, alg veya benzeri oluşumların bulundu-
ğu yerlerde kum püskürtme yoluyla temizlikten sonra özel 
bir biyosit uygulanmalıdır.

Uygulama
İstenilen koruma ve nüfuz etme (penetrasyon)  sağlanabil-
mesi için önerilen minimum sarfiyatlarave kaplama sürele-
rine dikkat edilmelidir.

Uygulanacak kat sayısı 2 tam kat

Kat başına teorik uygula-
ma miktarı 0.2 lt / m2

Tekrar kaplanabilirlik 2 saat, 20°C’de

Nitocote SN502, metrekare başına 0.4 litre olarak 
tavsiye edilen uygulama miktarı sağlanana kadar iki tam 
kat olarak uygulanmalıdır. Bu en iyi şekilde sırt çantası 
biçimli, taşınabilir püskürtme ekipmanları kullanılarak 
yapılır. Kaplamanın durumuna ilişkin tereddütler olması 
durumunda yerel Fosroc ofisine danışılmalıdır.
İşlemlere devam etmeden önce Nitocote SN502'nin en az 
2 saat (20°C'de) kurumasına izin verilmelidir.
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Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir. 

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote SN502'ye su bulaştırılmamalıdır. Yüzey sı-
caklığının 2°C'den az olması durumunda Nitocote 
SN502 uygulanmamalıdır.

 ■ Nitocote SN502 bazı polimer modifiyeli tabakaları ve 
beyaz çimentoyu karartabilir. Küçük bir alanda de-
nenmesi tavsiye edilir.

Paketleme
Nitocote SN502 25 & 200 litre konteyner
Fosroc Solvent 102 5 & 25 litre teneke
Sarfiyat
Nitocote SN502 5 m2 / litre (toplam)

Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Saklama

Raf ömrü
Nitocote SN502 serin ve kuru bir yerde, kapağı açılmamış 
orijinal ambalajında saklandığında 12 ay raf ömrüne sahip-
tir. Yüksek sıcaklık ve/vey yüksek nem olan yerlerde depo-
landığında raf ömrü azalacaktır.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Detaylı bilgi için Ürün Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Yangın
Nitocote SN502 ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içmeyin. Konteynerle-
rin sıkıca kapatıldığından emin olun. 

Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. 

Parlama noktası 
Nitocote SN502  : 38°C

Fosroc Solvent 102 :33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/5015/20/B
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Nitocote SN502 WB

Beton ve taş için nüfuz edici,su bazlı, 
hidrofobik silan-siloksan işlemi 

Kullanım Alanları
Dış hava koşullarına maruz kalan betonarme yapıları 
klorür iyonlarının kötü etkilerinden ve su nüfuzundan ko-
rumak. Ürün aynı zamanda diğer çimentolu tabakaları 
ve taşı korumak için de uygundur. Nitocote SN502 WB, 
kıyısal çevrelerde bulunanlar dahil olmak üzere tüm yapı 
tiplerinde kullanıma uygundur. Hem yeni, hem de eski ya-
pılarda kullanıma eşit derecede uygundur.

Avantajları
 ■  Tabakaların içine nüfuz eder.

 ■  Leke tutmaz.

 ■  Su ve klorür nüfuzunu azaltır.

 ■  Donma-çözülme dayanımını artırır.

 ■  Tozlaşmayı en az seviyeye indirir.

 ■  Su buharının yapıdan çıkabilmesine izin verir.

 ■  Buz eritme bileşiklerine, yakıtlara, yağlara ve hava-
daki kirletici maddelere kimyasal olarak dayanıklıdır.

Tanımı

Nitocote SN502 WB gözenekli tabakalara nüfuz eden ve 
ardından gözenekler için bağlı ve hidrofobik bir astar oluş-
turacak şekilde reaksiyona giren, tek komponentli, nüfuz 
edici bir silan-siloksan sistemidir. Her ne kadar tabakadan 
su buharı geçişine izin verse de suyun ve su ile taşınan 
tuzların emilimini önemli derecede azaltır.

Nitocote SN502 WB birçok tabakanın rengini bozmaz ve 
hava aşındırmasına karşı mükemmel dayanıma sahiptir. 

Şartname

Nüfuz edici silan-siloksan işlemi

Nüfuz edici işlem, NCHRP 244 standardı uyarınca test 
edildiğinde klorür iyonu nüfuzunda en az %92, su emili-
minde ise en az %85 azalma sağlayacak bir silan-siloksan 
uygulaması olacaktır.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Elde edilen değerler tavsiye edilen minimum uygulama 
miktarında uygulanan Nitocote SN502 WB içindir.

Klorür iyon nüfuzunda azalma  
NCHRP 244 Standardı 

uyarınca %92

Avustralya C.T.I. yöntemi 
uyarınca %98

Su emiliminde azalma  
NCHRP 244 Standardı 

uyarınca %85

Avustralya C.T.I. yöntemi 
uyarınca %94

Kullanım talimatları

Hazırlık
Yüzey toz, yağ, gres, gevşek ve oynak parçacıklar, yosun, 
kür ajanları veya kalıp ayırıcı yağlar gibi malzemelerden 
arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Bunu sağlamanın en 
iyi yolu yüzeyin hafifçe kum püskürtme yöntemiyle temiz-
lenmesidir. Yosun, alg veya benzeri oluşumların bulundu-
ğu yerlerde kum püskürtme yoluyla temizlikten sonra özel 
bir biyosit uygulanmalıdır.

Uygulama
İstenilen koruma ve nüfuz etme (penetrasyon)  
sağlanabilmesi için önerilen minimum sarfiyatlara ve 
kaplama sürelerine dikkat edilmelidir. 

Uygulanacak kat sayısı 2 tam kat
Kat başına teorik 
uygulama miktarı 0.2 lt / m²

Tekrar kaplanabilirlik 2 saat, 20°C’de

Nitocote SN502 WB, metrekare başına 0.4 litre olarak tav-
siye edilen uygulama miktarı sağlanana kadar iki tam kat 
olarak uygulanmalıdır. Bu en iyi şekilde sırt çantası biçimli, 
taşınabilir püskürtme ekipmanları kullanılarak yapılır. Kap-
lamanın durumuna ilişkin tereddütler olması durumunda 
yerel Fosroc ofisine danışılmalıdır.

İşlemlere devam etmeden önce Nitocote SN502'nin en az 
2 saat (20°C'de) kurumasına izin verilmelidir.
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Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
su ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler mekanik 
olarak temizlenebilir. 

Kısıtlamalar

 ■  Nitocote SN502 WB'ye su bulaştırılmamalıdır. Yüzey 
sıcaklığının 2°C'den az olması durumunda Nitocote 
SN502WBuygulanmamalıdır.

 ■  Nitocote SN502 WB bazı polimer modifiyeli tabaka-
ları ve beyaz çimentoyu karartabilir. Küçük bir alanda 
denenmesi tavsiye edilir.

Paketleme
Nitocote SN502 WB 25 & 200 litre konteyner
Sarfiyat
Nitocote SN502 WB 5 m² / litre (toplam)

Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Saklama

Raf ömrü

Nitocote SN502 WB serin ve kuru bir yerde, kapağı açıl-
mamış orijinal ambalajında saklandığında 12 ay raf öm-
rüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve/veya yüksek nem olan 
yerlerde depolandığında raf ömrü azalacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için Ürün Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■  su yalıtım membranları & su tutucular

 ■  mastikler & dolgu levhaları

 ■  çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■  özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■  el ile uygulanan tamir harçları

 ■  püskürtme tamir harçları

 ■  mikro-beton kaplamalar

 ■  kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■  karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■  kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/5020/21/A
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Nitocote SN522

Leke bırakmayan, su itici ajan 

Kullanım Alanları
Tuğla, sıva, beton ve doğaltaş gibi mevcut yüzeylere su 
itici yüzey özelliği sağlar. 

Avantajları
 ■ Yüzeye nüfus eder

 ■ Leke bırakmaz

 ■ Su ve klorür girişini engeller

 ■ Donma çözünme direncini arttırır

 ■ Çiçeklenme denilen tuz kusmayı engeller

 ■ Yapının nefes almasına ve nem çıkışına izin verir

 ■ Atmosferik kirletici maddelere karşı dayanıklıdır

Tanımı

Nitocote SN522 tek bileşenli, silan – siloksan esaslı, uygu-
landığı yüzeye tutunan ve emilen, su itici özellikli su yalıtım 
malzemesidir. Su ve su bazlı tuzların emilimini engeller, 
yapının nefes almasına ve nem çıkışına izin verir. 

Uygulama Kriteri
Birden fazla akışkan katman halinde uygulanabilir. İsteni-
len koruma ve nüfuz etme (penetrasyon)  sağlanabilmesi 
için önerilen minimum sarfiyatlara uyulması gerekmektedir.

Şartname

Su itici özelliğe sahip bir yüzey elde edebilmek için, özel-
likle doğal taş ve doğaz yüzeylere su geçirimsizlik özel-
liği sağlayan, oligomerik siloksan çözelti özellikli Nitocote 
SN522 kullanılması tavsiye edilir. 

Nitocote SN522 ile kaplanmış ilk yüzeyin su emme kapa-
sitesi, 10 dakikadan sonra, 0,01 ml/m² ya da daha altında 
olmalıdır. AASHTO T277-83 test methodu yapıldığında, 
Nitocote SN522 ile kaplanmış bu yüzey düşük klorür ge-
çirgenliğine sahiptir.

Özellikleri

Testler, 0,5 su:çimento oranı olan 14 günlük beton üzerine 
Nitocote SN522 kaplanmış yüzeye yapılmıştır.

Test Metodu Sonuç

Ani klorür geçirgenliği 
(AASHTO T277-83) Düşük

Su emme kapasitesi
(BS1881 5. Kısım:1970)

<0.01 ml/m                         
10 dakikadan sonra 

Kullanım talimatları

Hazırlık
Yüzey toz, yağ, gres, gevşek ve oynak parçacıklar, yosun, 
kür ajanları  gibi malzemelerden arındırılmış, kuru ve temiz 
olmalıdır. Yosun  ve benzer bakteri oluşumlarının olduğu 
yüzeylerde, bu yaşayan canlıları uzaklaştırmak için kum-
lama işleminden sonra onaylı bir ilaç ile temizlenmelidir. 

Uygulama
İstenilen koruma ve nüfuz etme (penetrasyon)  sağlana-
bilmesi için önerilen minimum sarfiyatlara uyulması gerek-
mektedir. 

Uygulanacak kat sayısı 2 ya da 3 akışkan kat
Teorik sarfiyat 0.25 lt / m2 (toplamda)

Nitocote SN522 yumuşak rulo fırça ya da düşük basınçlı 
sprey ile, homojen, akışkan bir tabaka oluşturacak şekilde 
uygulanır. 

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir. 

Kısıtlamalar

 ■ Nitocote SN522 su ile seyreltilmemelidir. 

 ■ Yüzey sıcaklığı 2°C ve altındaysa Nitocote SN522 
uygulanması önerilmemektedir.

Paketleme
Nitocote SN522 20 & 200 lt konteyner
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitocote SN522 4 m2 / litre (toplam)

Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Saklama

Raf ömrü
Nitocote SN522 5°C - 20°C sıcaklık aralığında iklimlendiril-
miş kuru bir yerde, kapağı açılmamış orijinal ambalajında 
saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir. Daha yüksek sı-
caklıklarda saklanması halinde raf ömrü azalacaktır. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote SN522 ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlayın ve buharları solumayın. Kapalı yerlerde, uy-
gun solunum koruma donanımı kullanılmalıdır. Bazı kişiler 
reçine ve solventlere karşı duyarlıdır. Uygun koruyucu elbi-
se, eldiven ve göz/yüz korumaları kullanın. Cilt korumasını 
arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. Cilt ile temas 
etmesi halinde, reçine temizleyici krem uyguladıktan sonra 
sabunlu su ile derhal temizleyin.

Solvent kullanmayın. Gözlere temas durumunda hemen 
gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yu-
tulması durumunda derhal tıbbi yardım alınız - kusmayınız.

Detaylı bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna başvurunuz. 

Yangın
Nitocote SN522 ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içmeyin. Konteynerle-
rin sıkıca kapatıldığından emin olun. 

Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. 

Parlama noktası 

Nitocote SN522  : 37°C

Fosroc Solvent 102 :33°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/5016/20/B
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Nitoprime Zincrich

Tek komponentli çinko astar

Kullanım Alanları

Nitoprime Zincrich, Fosroc beton tamir harçlarıyla birlikte 
kullanılmak üzere çelik donatılar için tavsiye edilen koroz-
yon önleyici astardır. Ürün, korozyona karşı etkin bir direnç 
gösterir ve bitişik yerlerde oluşan anotlarla mücadele eder.

Elektriksel iletkenliğine sahip bir kaplama olarak Nitoprime 
Zincrich, tüm Renderoc harçları, mikro betonlar ve belirli 
elektrokimyasal ürünlerle tam olarak uyumludur.

Avantajları

 ■ Zengin Çinko içeren 'Aktif' sistem, elektrokimyasal 
araçlar yardımıyla korozyon ile mücadele eder

 ■ Renderoc tamir ürünleriyle kullanılmak üzere dizayn 
edilmiştir

 ■ Tek komponentli ürü - Kap ömrü süresiz olup kulla-
nımı kolaydır

 ■ Zaman tasarrufu sağlar - hızlı kuruma süresi

Standartlara Uygunluk

Su yönetmelikleri tarafından onaylanmıştır. Ürün ayrıca 
Renderoc beton tamir Sisteminin bir parçası olarak İngi-
liz Sözleşme Kurulu tarafından 98/3461 Sayılı Sertifika ile 
onaylanmıştır.

Tanımı

Nitoprime Zincrich, tek komponentli metalik çinko esaslı gri 
renkli likit halde sağlanan astardır.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Özgül ağırlık 2,5

Tavsiye edilen kalınlık 40 mikron 
(kuru film kalınlığı)

Kat başına uygulama 
kalınlığı

135 mikron 
(ıslak film kalınlığı)

Kuruma süresi 
BS4652 <1 saat

Pigmen hacim 
konsantrasyonu BS4652 % 76

Esneklik (BS4652) Geçer
Tuz sprey testi (BS4652) Geçer

Dizayn kriterleri

Alt yüzeyin niteliği ve profiline bağlı olarak genellikle bir 
veya iki kat Nitoprime Zinchrich gerekmektedir. Nitoprime 
Zincrich, genellikle ilk uygulamadan sonraki 30 dakika ile 
bir saat arasında yeniden kaplanabilmektedir.
Beton onarım malzemelerinin uygulanması bu aşamada 
da devam edebilir. Yüksek sıcaklıklarda, yeniden kaplama 
ve bekleme süreleri kısalacaktır. Nitoprime Zincrich için mi-
nimum uygulama sıcaklığı 5°C'dir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen 
yerel Fosroc ofislerine danışınız.

Şartname

Çelik donatı astarı
Çelik donatı astarı, kullanıma hazır olarak sunulan zengin 
çinko içerikli tek komponentli likit Nitoprime Zincrich 
olacaktır. Eksiz 40 mikron kalınlığında kaplama, tamir 
bölgesinde 'aktif' galvanik koruma sağlayacaktır.

Kaplamanın korozyondan hasar gören çelik donatıların 
yüzeyindeki çatlaklara ve deliklere nüfuz edebilmesi için 
kaplama uygun viskoziteye sahip olacaktır.

Astar, kuruma sonrasında tamir harcının 35°C'de 20-
45 dakika içinde veya 20°C'de 30 dakikadan sonra 
uygulanmasını sağlayacak bir formüle sahip olacaktır. 
Renderoc beton tamir sistemiyle tam bir uyum içinde 
olacaktır.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Onarım alanındaki korozyona uğramış rebarları tamamen 
ortaya çıkarınız ve tufal ve korozyon birikintilerini temizle-
yiniz. Rebarlar parlak oluncaya kadar temizlenmelidir. Re-
barların arkasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu işlem için 
grit blasting tavsiye edilir.
Klorürden dolayı korozyonun meydana geldiği yerlerde, 
korozyonun donatı yüzeyindeki deformasyonlardan uzak-
laştırılması için yüksek basınçlı temiz suyla yıkandıktan 
hemen sonra grit blasting uygulanmalıdır. 

Uygulama
Nitoprime Zincrich, hazırlık işleri tamamlandıktan hemen 
sonra ancak her halükarda 3 saat içinde kuru çelik yü-
zeye uygulanmalıdır. Tek komponentli bir ürün olmasına 
rağmen, kullanılmadan önce çökeltileri dağıtmak için iyice 
çalkalanmalıdır.
Uygun bir fırça yardımıyla tam ve eksiz bir Nitoprime Zinc-
rich katı uygulayınız ve özellikle rebarların arka kısımlarını 
tamamen kaplayınız. Bu amaçla genellikle küçük bir fırça 
son derece uygundur. Tamir harcı uygulamadan önce ta-
mamen kurumasını sağlayınız.
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Nitoprime Zincrich

Eksiz bir kaplamanın elde edilip edilmediğine ilişkin her-
hangi bir şüphe halinde, ilk kat tamamen kuruduktan sonra 
ikinci uygulama yapılmalıdır (genellikle 30 dakika ila 1 saat 
arasında).

Astarlanan yüzeyin ortamdan etkilenmemesi için tamir 
harcı olabildiğince erken bir sürede uygulanmalıdır. Ancak, 
Nitoprime Zincrich birkaç ay için kapalı alandaki çeliği dış 
koşullara karşı koruyacaktır.

Agresif olmayan dış ortamlarda ise çeliği en fazla 14 gün 
koruyabilecek ancak endüstriyel ve/veya deniz ortamında 
bu süre mümkün olan en kısa süreye inecektir.

Beton tamir harcının uygulanması, Nitoprime Zincrich tam 
olarak kuruduktan sonra yapılmalıdır (genelilkle 20 dakika 
ile bir saat arası - özelliklere bakınız). 

Düşük sıcaklıkta çalışma

Minimum uygulama sıcaklığı 5°C’dir. Alt yüzey ve/veya 
hava sıcaklığı 5°C ve altında ise malzeme uygulanmama-
lıdır. 5°C sabit sıcaklık veya üzeri sıcaklıklarda uygulama 
yapılabilir.

Temizlik

Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc-
Solvent 102* ile temizlenmelidir. Kürünü almış malzemeler 
mekanik olarak temizlenebilir. 

Kısıtlamalar

 ■ Nitoprime Zincrich, ortam sıcaklığının 5°C ve altın-
da olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Sıcaklık veya 
yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için, yerel Fosroc 
Ofisinize danışın.

Paketleme
Nitoprime Zincrich 1 litre
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke
Sarfiyat
Nitocote Zincrich 7,4 m2 / litre 

Not: Nitoprime Zincrich sarfiyat miktarları teorik olup mal-
zeme kaybı ve alt yüzeyin niteliğinden dolayı gerçek sarfi-
yat artacaktır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitomortar Zincrich ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Yeterli havalan-
dırma sağlayın ve buharları solumayın. Bazı kişiler reçine, 
sertleştirici ve solventlere karşı duyarlıdır. Uygun koruyucu 
elbise, eldiven ve göz/yüz korumaları kullanın.

Kapalı yerlerde, uygun solunum koruma donanımı kulla-
nılmalıdır.

Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin. Cilt ile temas etmesi 
halinde, reçine temizleyici krem uyguladıktan sonra sabun-
lu su ile derhal temizleyin.

Solvent kullanmayın. Gözlere temas durumunda hemen 
gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yu-
tulması durumunda derhal tıbbi yardım alınız – kusmayı-
nız.

Yangın
Nitoprime Zincrich ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuş-
ma kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içmeyin. Yangın 
durumunda, CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti kullan-
mayın.

Parlama noktası 
Nitoprime Zincrich : 16°C

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 

başvurunuz.

TR/5018/20/B
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Colpor 200

Yüksek performanslı, poliüretan esaslı, 
hidrokarbon dirençli, soğuk uygulanan 
mastik

Kullanım Alanları

Beton yol, pist, yaklaşım yolları ve otoparkların yatay dez-
lerinin kapatılması ve bakım işleri için poliüretan mastiktir. 
Colpor 200, mükemmel yakıt dayanımından dolayı aşa-
ğıdaki gibi yakıt ve yağ etkisinin bulunabileceği alanlarda 
kullanıma uygundur.

 ■ Havaalanları yakıt dolum alanları

 ■ Yağ istasyonları

 ■ Otopark giriş ve çıkışları

 ■ Otopark ve kargo alanları

 ■ Gümrük depoları ve limanlar

 ■ Depolama alanları

Avantajları

 ■ Soğuk uygulanır, sahada ısıtılması gerekmez

 ■ Yakıt, yağ ve hidrolik sıvılara dayanıklıdır

 ■ Kendi kendine yerleşen (self leveling) özelliklidir.

 ■ Güçlü bir yüzey oluşturur

 ■ Yüksek performanslı – daha az bakım gerektirir

Standartlara Uygunluk

Colpor 200, ABD Federal Şartnamesi SSS-200E: 1984 ve 
İngiliz Standardı 5212: 1990 - tip N, F ve FB ile uyumludur.

Tanımı

Colpor 200, beton kaplama derzlerinde kullanım için di-
zayn edilen, soğuk uygulanan, poliüretan esaslı, çift 
komponentli  derz dolgu mastiğidir. 

Colpor 200, sürekli derz hareketlerine dayanımının yanısı-
ra ekstrem ısı değişikliklerine karşı da dayanıklıdır.

Yakıt, yağ ve hidrolik sıvıların dökülmelerine karşı daya-
nıklı olan Colpor 200, soğuk havalarda sertleşmemesinin 
yanı sıra sıcak havalarda da yumuşamaz. Colpor 200’ün 
yüksek dayanım özellikleri ve uzun ömürlü olması bakım 
maliyetlerinide düşürecektir.

Şartname

Projelerde belirtildiği üzere, beton kaplama derzlerinin dol-
durulmasında, BS 5212: 1990veABD Federal Şartnamesi 
SS-S 200E:1984esaslarına göre Fosroc tarafından üreti-
len Colpor 200 uygun olacaktır. Derz hazırlığı ve uygulama 
üreticinin ürün bigi föyünde belirtilen esaslar doğrultusun-
da yapılacaktır.

Dizayn kriterleri

Colpor 200, bindirmeli derzlerde %25 Hareket Tolerans 
Faktörüne (MAF) sahiptir. Derz ebatları belirlenirken, derz 
üzerine gelecek hareketlerin sabit olmayacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Mastiğin %25 hareket kabiliyeti içerisinde çalışabilmesini 
sağlamak için, derz genişliği BS 6093 esaslarınca dizayn 
edilmelidir. Trafik altında çalışan derzlerde, derz genişliği-
nin 30 mm den fazla olmaması gerekir. Daha geniş derz 
açıklıkları için lokal Fosroc ofisinizle irtibata geçiniz.

Derz derinliği : Trafik altında çalışan alanlarda, derz ka-
nalları, mastiğin çalışma ömrü süresince karşılaşacağı 
hareketlerde, hiçbir şekilde beton yüzeyinin üzerine çık-
mayacağı şekilde dizayn edilmelidir. Uygulama zamanın-
daki iklim ve sıcaklık koşullarına göre, mastik uygulaması, 
beton yüzeyinin 5-8 mm aşağısında bitirilmelidir.

Colpor200, uygulama genişlik:derinlik oranı, minimum 10 
mm derz derinlik kriteri dikkate alınarak, 1:1 ile 1½:1 ara-
sında olmalıdır. (Örnek olarak, 15 mm genişlik ve 13 mm 
derinlikteki bir inşaat derzi, 25 mm genişlik ve 20 mm de-
rinlikteki genleşme derzi)

Özellikleri

Yapısı Çift komponentli poliüretan
Renk Siyah
Katı içeriği %100
Kap ömrü

23°C 2-3 saat
MAF (Hareket Tolerans Faktörü)

BS 6093 %25
Fiziksel veya Kimya-
sal Kür Kimyasal kür

Kuruma süresi

35°C

10-16 saat sonra
Colpor 200 dokuma kuruma-
sına ulaşır ve trafiğe uygun 
hale gelir

Shore A Sertliği
25°C 14
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Colpor 200

Kimyasal Dayanım

Havacılık yakıtları Dayanıklı
Hidrolik sıvılar Dayanıklı
Skydrol Dayanıklı
Gaz yağı Dayanıklı
Benzin Dayanıklı
Dizel yakıtlar Dayanıklı
Sentetik yağlar Dayanıklı
Mineral yağlar Dayanıklı
Beyaz ispirto Dayanıklı
Orta alkaliler Dayanıklı
Seyreltik asitler Dayanıklı

Yukarıdaki özelliklerin tümü laboratuvar kontrollü testlerle 
belirlenmiştir ve uygulamada beklenenden fazladır. 
Bununla birlikte, kullanımdaki başarı, iyi temizlik uygulan-
masıyla sağlanacaktır.

Bakım
Özel bir gereklilik yoktur. Normal muayeneler sırasında 
tespit edilen herhangi bir hasar var ise uygun şekilde ona-
rılmalı veya değiştirilmelidir.

Kullanım Talimatları

Derz hazırlığı
Beton içerisindeki derz kanalları, düzgün kesitli, kuru, te-
miz olmalı ve don içermemelidir. Tüm zayıf parçacıklar 
ve beton şerbeti mekanik yöntemler ile aşındırılmalıdır. 
Aşındırma sırasında, derz yanaklarının parlatılmasına izin 
verilmemelidir. Derz kanalı, yağsız bir hava kompresörü 
yardımı ile toz ve serbest parçacıklardan temizlenmeli ve 
kurutulmalıdır.

Derz fitilinin, doğru mastik uygulama ölçülerine göre, sıkı 
bir şekilde derz içerisine yerleştiğinden emin olunmalıdır. 
Mastik uygulamasına başlamadan önce, mastiğin derz ta-
banına yapışmasını engellemek için yapışma öncesi bant 
uygulaması yapılmalıdır.

Astarlama

Mastik uygulanacak yüzeyler temiz kuru bir fırça kullana-
rak Primer No.20 ile astarlanmalıdır. Colpor 200; iklim ko-
şullarına bağlı olarak, astarlamadan 30 dakika ile 2 saat 
süreden sonra uygulanmalıdır. 

Colpor 200, astar kuru dokuma kuruluğuna ulaştığında, 
yani çözücünün buharlaşmasından sonraancak astar filmi 
tamamen reaksiyona girmeden uygulanmalıdır.

Astar filmi tamamen kurursa, mastik uygulanmadan önce 
yüzeyler yeniden astarlanmalıdır.

Astarlanmış alanlar gece boyunca kapatılmadan bırakı-
lırsa, astar filmi grit blasting (kumlama) veya zımpara ile 
çıkarılmalı ve derz yan yüzleri yeniden astarlanmalıdır. Bu 
nedenle, mastik uygulamasını yukarıdaki zaman ölçekle-
rinde yaparak daha fazla astarlama yapmaktan kaçınınız.

Primer No. 20’nin aşırı uygulamasından kaçınınız. Astarın 
derz tabanında birikinti oluşturmasına izin verilmemelidir.

Asfalt yüzeyler için Nitoflor FC130 kullanınız, devam et-
meden önce Nitoflor FC130’un kuruması gerekmektedir. 
Daha sonra Nitoflor FC130’ın üstü Primer No. 20 ile astar-
lanmalıdır. Asfalt dört aydan daha eski ise yapışma testle-
rini bakınız, sonuçlar tatmin edici ise (Fosroc’a danışınız) 
devam edebilirsiniz.
Karıştırma
Kür ajanının tamamını baz komponenti içine boşaltınız . 
Bir Fosroc kürek başlıklı karıştırıcı ile donatılmış el tipi, 
yavaş hızlı matkap (400 ila 500 rpm) kullanarak, yaklaşık 
bir dakika karıştırınız, karıştırıcıyı durdurunuz ve tenekede 
kalan kürleme maddesini almak için tenekenin üst kısmını 
sıyırınız. Malzeme iyice karışana kadar 3 dakika daha ka-
rıştırmaya devam ediniz.
Uygulama
Karıştırıldığında, nozül ve kapak çıkarıldıktan ve piston çu-
buğunun geri çekilmesinden sonra mastik bir Fosroc GX 
Tabancasına doldurulabilir. Nozül başlığı daha sonra uygu-
lamaya hazır olacak şekilde değiştirilmelidir. 

25 mm ve üzerindeki geniş derzlerde, karıştırılmış mastik,-
direkt tenekeden uygulanabilir. Tenekenin bir kenarı uygun 
şekile bükülerek mastik dökülebilir. Karıştırılmış mastiği 
belirtildiği gibi insan trafiği yüzeyinin altında olacak şekilde 
derz boşluğuna uygulayınız. 
Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan sonra derhal  Fosroc 
Solvent 102 ile temizlenmelidir. Cilde bulaşan Nitoseal 
Colpor 200, Keroclense 22, Swarfega gini endüstriyel te-
mizlik malzemeleri ile temizlenmelidir.
Yardımcı malzemeler
Primer No. 20

Fosroc Solvent 102

Mastik Karıştırma Matkabı MR2

Fosroc GX Tabancası

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Colpor 200

Paketleme
Colpor 200 3 & 4 litrelik set
Primer No.20 500 ml teneke
Fosroc Solvent 102 5 litre teneke

Sarfiyat

Derz Ebatları (mm) Kg/Metre
10 x 10 0,100
13 x 13 0,169
15 x 15 0,225
20 x 15 0,300
20 x 20 0,400
25 x 20 0,500
25 x 25 0,625
30 x 25 0,750

Derz büyüklüğünden bağımsız olarak 20 litre Colpor 200 
için 1 litre Primer 20 yeterlidir.
Bunlar teorik verilerdir. Derz boyutlarındaki veya sarfiya-
tındaki değişikliklere izin verilmemiştir.

Saklama

Colpor 200: 25°C  altındaki, kuru, kapalı ve serin ortamda 
saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir. Bu şartların dışın-
da saklandığında raf ömrü kısalabilir.
Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 

Colpor 200 ve Primer No.20 ve Fosroc Solvent 102 cilt te-
ması veya solunması sonucunda hassasiyet oluşturabilir. 
Uygulama sırasında koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ko-
ruyucu kremlerin kullanımı cilt ile temasını engelleyecektir. 
Eğer cilt ile temas ederse, reçine çıkarıcı kremlerle çıkarıl-
malı ve sabunlu su ile yıkanmalıdır. Solvent kullanılmama-
lıdır.  Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz 
su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal 
tıbbi yardım alın. Kusmayın. İyi havalandırılan ortamlarda 
kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın
Primer No.20 ve Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Tutuşma 
kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içmeyin. Yangın duru-
munda, CO2 veya köpük ile söndürün. Su jeti kullanmayın.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Primer No.20                     : 30°C

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağı-
daki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/3009/20/B
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Nitoseal MS60

Tek kompenentli, çok amaçlı mastik  

Kullanım Alanları

Nitoseal MS60, beton, tuğla, beton blok derzlerinin doldu-
rulması, kapı ve pencere etrafındaki boşlukların yanı sıra 
trafik almayan zemin derzlerinin kapatılması için uygundur. 

Avantajları

 ■ Birçok yapı elemanına mükemmel aderans

 ■ Tek komponentli, hızlı priz alır

 ■ Kullanımı kolaydır

 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir

 ■ Astar gerektirmez (Bkz.Astarlama)

 ■ Renk solması yaşamaz, UV dayanıklıdır

 ■ Ses yalıtımı sağlar

 ■ Birçok renk altenatifi mevcuttur

 ■ Çevre dostudur

Tanımı

Nitoseal MS60, “hybrid silyl modified polyether” MS tekno-
lojisi ile üretilmiş, düşük elastisite modüllü, tek komponentli 
derz dolgu mastiği.

Standartlara Uygunluk

 ■ ISO 11600 Type F25LM 

 ■ ASTM  C920 Type S, Grade NS, Class 25 

 ■ BS EN ISO 140-3:1995 Yapı elemanlarının hava kay-
naklı ses yalıtımının laboratuvar ölçümleri  

 ■ BS EN ISO 717-1:1997 Yapı ve yapı elemanlarında 
ses yalıtım sınıfları. Hava Kaynaklı Ses Yalıtımı. 

2538
Fosroc Ltd

Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Tamworth, B78 3XN, UK

14
DOP: UK9-83
Nitoseal MS60

EN 15651-1:2012: Cephe elemanları için mastikler
Akışkan olmayan mastikler için akış 

mukavemeti ≤ 3mm

Derz Tasarımı 

Nitoseal MS60, 5-35 mm genişliğindeki derzler için uy-
gundur. Mastiğe yüklenen stresi azaltmak için, 2:1 geniş-
lik/derinlik oranında,tüm hareket derzleri için, gözeneksiz 
yüzeyler en az 5 mm ve gözenekli yüzeyler en az 10mm 
genişliğinde dizayn edilmelidir.  

Derz genişliğinin, mastiğin Hareket Tölerans Faktörü 
(MAF) değerini aşmamasına dikkat edilmelidir.

35mm’yi aşan derz genişlikleri için, lütfen yerel Fosroc Tek-
nik Servis Bölümüne danışın.

Özellikler

Formu Homojen macun 

Renkler

Beyaz, Gri ve Siyah 
(diğer renkler için, 
yerel Fosroc ofisini-
ze danışın)

Kürlenme süresi
ortam koşullarına 
bağlı olarak 2 saate 
kadar

20°C/%50 Bağıl Nemde kürlen-
me hızı  24 saat 2mm

Uygulama sıcaklığı +5°C -+50°C 
Shore A Sertliği, 23°C’de >20 
Elastisite Modülü ISO 8339 <0.4 N/mm²
Hareket Tolerans Faktörü (MAF) %25
UV Dayanımı Çok iyi
Renk stabilitesi Çok iyi
Çalışma sıcaklığı -20ºC - +70ºC
LEED EQc4.1
SCAQMD Kural 1168 
BAAQMD Yönetmelik 8 Kural 51

Geçer

Kullanım Talimatları

Derz yüzeyleri temiz ve kuru olmalı ve her türlü toz, toprak, 
yabancı maddeler ve dondan arındırılmalıdır.  

Metal yüzeylerdeki, pas, kaynak artıkları ve cilalar tama-
men temizlenmelidir.

Taşlama, kumlama veya tel fırça yardımıyla temizlik yapı-
labilir. 

Mastik yenilemesinde, mevcut mastik derzden sökülmeli 
ve derz temizlenmelidir. Tüm toz, toprak ve yabancı madde 
uzaklaştırılmalıdır. 
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Nitoseal MS60

Ayırıcı fitilin, derz içerisine düzgün yerleştirildiğinden emin 
olunmalı, derz genişliğinde herhangi bir boşluk kalmama-
sına dikkat edilmelidir.

Hydrocell XL veya Expandafoam gözenekli polietilen derz 
plakalarının uygulandığı genleşme derzlerinde ayırıcı derz 
fitili kullanılması gerekli değildir. İnşaat ve çatlak kontrol 
derzlerinde bir ayırıcı bant veya derz fitili kullanılmalıdır.

Düzgün bir görüntü elde etmek için, astar uygulamadan 
önce derz kenarları bantlanmalı ve derz dolgusu uygula-
masının hemen akabinde çıkartılmalıdı
Astarlama 
Normal şartlarda astar gerektirmez. Yüksek harekete ma-
ruz kalan veya su altında çalışan derzler için, Fosroc Pri-
mer MS2 tavsiye edilir. 

Temiz kuru bir fırça ile derz yüzünü astarlanmalı ve derz 
tabanında birikinti oluşumuna izin verilmemelidir.

Astar uygulandıktan sonraki 30 dakika ile 4 saat içinde Ni-
toseal MS60 uygulanmalıdır. 

4 saat içinde mastiğin uygulanmaması halinde, astar aşın-
dırılarak çıkartılmalı ve tekrar uygulanmalıdır.

Astarlama hakkında ek tavsiye için, lütfen yerel Fosroc 
Teknik Servis Bölümüne danışın.

Uygulama

Sosis
Sosisin ucu kesilerek Fosroc GX tabancası içerisine yer-
leştirilmelidir. Tabancanın nozülü, derz genişliğine uygun 
olarak 45 derece açı ile kesilmelidir.
Kartuş
Kartuşun ucu kesildikten sonra, nozül takılmalı ve derz 
boyutuna uygun olarak ucu 45 derece açı ile kesilmelidir. 
Yüzey ve mastik arasında iyi bir aderans sağlamak için ha-
zırlanan kartuş 5 dakika içerisinde uygulanmalıdır.
Sarfiyat
Mastik Sarfiyat Tablosu

Derz Boyutu 
(mm) Litre/Metre Metre/380 

ml kartuş
Metre/600 
ml sosis

10 x 6 0,06 6,3 10,0
12 x 10 0,12 3,2 5,0
20 x 10 0,20 1,9 3,0
25 x 12 0,30 1,3 2,0
30 x 15 0,45 0,8 1,3

Paketleme

Nitoseal MS60 600 ml sosis, 10 luk kutularda
380ml kartuş, 20 lik kutularda

Fosroc Primer MS2 0,75 litre 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Saklama

Nitoseal MS60, kuru yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Bu koşulların dışında raf 
ömrü azalabilir.

Kısıtlamalar 

 ■ +5ºC altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır 

 ■ Sürekli su altında kalan alanlar için uygun değildir. 
Bunun için Nitoseal MS600 kullanılmalıdır. 

 ■ Bitümlü malzemelerle temas eden uygulamalar için 
uygun değildir 

 ■ Trafik yüküne maruz kalan zemin derzleri için uygun 
değildir. Bunun için Nitoseal MS300 kullanılmalıdır. 

 ■ Dekoratif seramiklerin lekelenmesine yol açabilir.  
Leke bırakmayan mastik için, MS100 kullanılmalıdır.

 ■ Solvent, yağ veya petrol ile temas eden alanlar için 
uygun değildir. 

 ■ Sadece derzdeki hareketi karşılayabilecek uyum-
lu, esnek bir kaplama ile üzeri kaplanabilir.Aksi 
durumda, mastiğin hareket kabiliyeti azalabilir.

 ■ Boyanmış yüzeylere uygulamadan önce kaplama ile 
uyumluluğu teyit edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.
Yangın
Fosroc Primer MS2 yanıcıdır. Detaylar için Güvenlik Bilgi 
Formunu inceleyiniz.

TR/3002/20/B
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Nitoseal MS100

Tek komponentli, astarsız, leke yapmayan, 
cephe mastiği

Kullanım Alanları

Nitoseal MS100, lekelenmeye neden olmayan cephe mas-
tiği olarak beton, tuğla, sıva, prekast elemanlar, doğaltaş 
kaplama, kapı ve pencere doğramaları ve betopan panel 
derzlerinde kullanılabilir.

Avantajları

 ■ Doğal taş, mermer gibi elemanlarda leke oluşturmaz

 ■ Çok çeşitli yapı elemanlarına, astarsız* uygulanır

 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir 

 ■ Tek komponentli, hızlı kürlenir

 ■ Kolay uygulanır, elastikiyeti yüksektir

 ■ Kokusuzdur, çevre dostudur

 ■ Düşük elastisite modülü ve yüksek hareket özellikleri

 ■ İklim şartlarına ve UV’ye dayanıklıdır

 ■ Akustik mastik gibi performans gösterir

 ■ Silikon, polisülfit ve poliüretan mastik uygulamaları 
üzerine mükemmel aderans sağlar

*Astar bölümünü inceleyiniz

Standartlara Uygunluk

 ■ ISO 11600 Type F25LM 

 ■ BS EN ISO 140-3:1995 Yapı elemanlarının hava kay-
naklı ses yalıtımının laboratuvar ölçümleri  

 ■ BS EN ISO 717-1:1997 Yapı ve yapı elemanlarında 
ses yalıtım sınıfları. Hava Kaynaklı Ses Yalıtımı. 

Tanımı

Nitoseal MS100, “hybrid silyl modified polyether” MS tek-
nolojisi ile üretilmiş, yüksek mukavemetli, uzun ömürlü 
derz dolgu mastiğidir. Birçok iç ve dış bina uygulamaların-
da kullanıma uygundur ve iklim değişikliklerine mükemmel 
dayanım gösterir.

Nitoseal MS100, birçok yapı elemanına astarsız olarak 
mükemmel aderans sağlar ve mermer, beton ve diğer do-
ğaltaş elemanlarda leke oluşturmaz.

2538
Fosroc Ltd

Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Tamworth, B78 3XN, UK

14
DOP: UK9-84

Nitoseal MS100
EN 15651-1:2012 Cephe Mastikleri

Akışkan olmayan mastikler 
için akış mukavemeti ≤3 mm

Hacimsel Değişim ≤%5
Su ile temas altında sağlanan 
uzamada çekme özellikleri Geçer

Sağlanan uzamada çekme 
özellikleri

-20°C ve 23°C’de bozul-
ma yok

Kopmada uzamada çekme 
özellikleri

-20°C ve ≤0,6 MPa 
bozulma yok

Kopmada uzamada çekme 
özellikleri

+23°C ve ≥0,4 MPa 
bozulma yok

Değişken sıcaklıklarda ade-
rans/kohezyon Sorunsuz

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Uygulama Özellikleri

Formu Yumuşak, sarkma-
yan macun 

Parlama noktası >65ºC
Katı madde oranı ~% 100
Dokunma kuruluğu (ortam şart-
larına bağlı olarak) ~2 saat 

Uygulama sıcaklığı +5°C -+50°C 
Kürlenme süresi
(20ºC / %50 Bağıl Nem)

3 mm, 24 saatte
8 mm, 7 günde
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Nitoseal MS100

Kürlenmiş Malzeme Özellikleri
Form Elastik mastik

Renkler
Beyaz,Gri ve Siyah 
(özel renkler için, 
danışın)

Shore A Sertliği, 20°C’de 20
Elastisite Modülü ISO 8339 <0,4 N/mm2

Kopmada Uzama ASTM D412 >% 900
Elastisite Modül Sınıfı Düşük
UV Dayanımı Mükemmel
Çalışma sıcaklığı -40ºC - +70ºC 
Hareket Tolerans Faktörü (MAF)

Yüz yüze birleştirme %50 astarlı
%25 astarsız

Bindirmeli Birleştirme %100 astarlı
%50 astarsız

LEED EQc4.1 Geçer
SCAQMD Rule 1168 Geçer
BAAQMD Reg 8 Rule 51 Geçer

Kullanım Talimatları

Hazırlık
Derz yüzeyleri temiz olmalı ve yabancı maddelerden arın-
dırılmalıdır. Tercihen tam kuru yada yüzeyi kuru olmalı, don 
olmamalıdır. Her türlü toz, toprak, kalıntı ve yabancı mad-
deler uzaklaştırılmalıdır. Metal yüzeyler, pas, kaynak artığı 
ve cilalardan tamamen arındırılmalıdır. Toz ve kalıntılar, 
yüzeyden tamamen kaldırılmalıdır. Emici olmayan yüzey-
ler Fosroc Equipment Cleaner ile temizlenmelidir.

Tam performans elde etmek için, derz tabanı ile mastik 
Hydrocell XL veya Expandafoam gözenekli polietilen derz 
plakaları kullanılmalıdır.

Sığ derzlerde, kendinden yapışan ayırıcı bant kullanılabilir.
Astarlama
Beton, ahşap, metal, seramik, tuğla ve birçok yapı malze-
mesine astarsız olarak iyi bir aderans sağlanabilir. GRC 
(elyal takviyeli beton) gibi emici yüzeylerde, aderans özel-
likleri astar kullanımı ile arttırılabilir. Fosroc Teknik servisi-
ne danışınız.
Uygulama
Kartuş : Kartuşun ucu kesildikten sonra, nozül takılmalı 
ve derz boyutuna uygun olarak ucu 45 derece açı ile ke-
silmelidir. 

Derz kenarlarını tam kaplayacak şekilde, mastik yavaşça 
derz içerisine uygulanmalıdır. Mastik yüzeyi bir deterjanlı 
su ile nemlendirilmiş spatula ile düzeltilebilir.

Temizlik
Tüm kullanılan alet ve ekipmanlar Fosroc Equipment Cle-
aner ile hemen yemizlenmelidir.

Üzerinin Boyanması

Genel olarak, hareket altında çalışan derz dolgu mastikle-
rinin üzerinin boyanması, mastiğin performansını olumsuz 
olarak etkileyebilir.

Ancak, Nitoseal MS100, su bazlı elastomerik kaplama 
Dekguard Elastic ve emülsiyon bazlı Dekguards W ile bo-
yanabilir. Bu malzemelerin mastik ile tam uyumlu çalıştığı 
test edilerek onaylanmıştır.

Eğer üzeri boyanacak ise mastiğin tam olarak kürlenmesi 
beklenmelidir. En iyi sonuçlar için mastiğin bir süre iklim 
şartlarına açık tutulması faydalıdır.

Derz Tasarımı 

Hareket Tolerans Faktörü (MAF)
Hareket Tolerans Faktörü (MAF) uygulanan derz genişliği-
nin yüzdesi olarak ifade edilen, bir mastiğin hizmet ömrü 
boyunca derz hareketine tolerans gösterme kabiliyetini 
gösteren bir rakamdır. 

Derzin beklenen maksimum hareketi dikkate alınarak teo-
rik minimum derz genişliğini hesaplamak için:

 
W = +M

M
MAF/100

W  = Derz genişliği

M = Derzin beklenen maksimum hareketi

MAF = Hareket Tolerans Faktörü

Daha detaylı bilgi için BS6093,.2006+A1:2013 standardı 
incelebilir.

Nitoseal MS100 5 – 35 mm genişliğindeki derzlerde kulla-
nıma uygundur. Derz üzerine gelen yükleri azaltmak için, 
derzler 2:1 genişlik:derinlik oranı ile dizayn edilmelidir.

Bu oran aşağıdaki minimum derinlikler dikkate alınarak uy-
gulanmalıdır.

Her noktada en az 5 mm derz derinliği olmalıdır.

Derz kenarlarının iyi durumda olduğu varsayımı ile, metal, 
cam ve diğer emici olmayan yüzeyler için minimum 5 mm 
mastik yapışma derinliği olmalıdır.

Emici olan veya yapışma yüzeyleri iyi durumda olmayan 
emici olmayan yüzeylerde minimum 8 mm mastik yapışma 
derinliği olmalıdır

Kesme derzlerinde min. 1:2 genişlik:derinlik oranında max. 
1:1 genişlik:derinlik oranı kullanılabilir. Kesme hareketi, 
derz derinliğinin %80’ini geçmemelidir.
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Nitoseal MS100

Mastikler, genelde cam ve kapı doğramalarının etek ve 
menteşe boşluklarının izolasyonu olarak kullanılır. Bu uy-
gulama, doğru performans özelliklerini elde etmek için çok 
hassas uygulama ve detaylandırma gerektirir.
Dış panel hareket derzi kesidi

1 

2 

 

1 Nitoseal MS100

2 Derz fitili

Saklama

Nitoseal MS100, +10ºC - +20ºC arasında, kuru yerde, açıl-
mamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. 
Bu koşulların dışında raf ömrü azalabilir.

Paketleme

Nitoseal MS100 380 ml kartuş ve 600 ml sosis

Sarfiyat

Zayiat hariç sarfiyat değerleri için aşağıdaki formül kulla-
nılabilir.

 
= Metre / Ambalaj

S
W x D

S : Ambalaj miktarı (ml)
W: Derz genişliği (mm)
D : Derz derinliği (mm)

Mastik Sarfiyat Tablosu

Derz Boyutu Litre/Metre Metre/380 ml
3 x 5 0,015 25,30
3 x 10 0,030 12,66
5 x 5 0,025 5,20
5 x 10 0,050 7,60
10 x 5 0,050 7,60

10 x 10 0,100 3,80
15 x 10 0,150 2,54
20 x 10 0,200 1,90
25 x 15 0,380 1,00

Yukardaki değerler teoriktir, zaiyat ve derz boyutlarındaki 
değişkenlikler dikkate alınmamıştır.

Kısıtlamalar 

Nitoseal MS100 aşağıdaki şartlarda uygulanmamalıdır.

 ■ Polietilen, polipropilen, polibitülen, polikarbon ve bi-
tüm üzerine

 ■ Sürekli su altında kalacak yerlerde

 ■ Taşıyıcı cam veya zemin derzlerinde

 ■ Hidrostatik veya pinomatik basınç altında çalışacak 
boru ve benzer kesitlerde. (Rüzgar etkileri hariç)

 ■ Solvent, veya agresif kimyasallar ile temas halinde

 ■ Boyalı ahşap kesitlerinde

 ■ Tutşma riskinden dolayı baca veya baca gazları te-
masında 

 ■ Üzeri alkid bazlı boyalar ile boyanacak ise

 ■ Beklenenin %25 üzerinde derz hareket riski varsa 
astarsız derzlerde

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

TR/3006/20/B
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Nitoseal MS300

Tek komponentli, zemin mastiği

Kullanım Alanları

Nitoseal MS300, aşağıda örnekleri bulunan, aşınma daya-
nımına ihtiyaç duyulan dış ortam derzlerinde ve iç ortam-
lardaki çatlak kontrol ve hareket derzlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Ayrıca daha güçlü bir dayanım gerek-
tiren dış duvarlarda kullanılabilir.

 ■ Fabrika zeminleri

 ■ Stadyum terasları

 ■ Alışveriş merkezleri

 ■ Depolar ve yükleme alanları

 ■ Beton otopark alanları

 ■ Hapishaneler 

Avantajları

 ■ Forklift ve kamyon trafiğine dayanıklıdır

 ■ Çatlak kontrol ve çevre derzlerinde kullanılabilir

 ■ Aşınma dayanımı yüksektir

 ■ Araç trafiğine dayanıklıdır

 ■ Tek komponentlidir

 ■ Hızlı kürlenir

 ■ Düşük sıcaklıklarda bile uygulanabilir

 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir

 ■ Astarsız uygulanır (Astarlama başlığını inceleyiniz)

 ■ Güçlü ancak elastiktir, ağır yaya trafiğine dayanıklıdır

Tanımı

Nitoseal MS100, “hybrid silyl modified polyether” MS tek-
nolojisi ile üretilmiş, yüksek elastisite modüllü, tek kompo-
nentli derz dolgu mastiğidir. Ağır araç yüklerine dayanıklı, 
hızlı kürlenen, güçlü elastomer yapıda mastik oluşturur. 

Nitoseal MS300, iç alanlarda trafik yükleri altında 6 – 20 
mm genişlikteki derzlerde, trafik almayacak alanlarda 40 
mm’ye kadar olan derzlerde kullanıma uygundur. Her şe-
kilde minimum 10 mm derinliğinde kare kesitte uygulanma-
sında fayda vardır. Mastiğin maksimum performanslarına 
ulaşabilmesi, derz kesitlerinin BS6093 uyarınca dizayn 
edilmesi ile sağlanabilir.

2538
Fosroc Ltd

Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Tamworth, B78 3XN, UK

14
DOP: UK9-82

Nitoseal MS300
EN 14188:2:2004 Beton Yollar için Mastikler

Uygulanabilirlik  
23°C ve 5°C’de >70 ml/dakika

Tam kürlenme 14 gün
Akma özellikleri  
50°C ve 5°C’de ≤2 mm

Hacimsel değişim ≤%5
Hidroliz dayanımı Shore A ≤±%50
Alev dayanımı Akmaz, çatlamaz, ka-

buklanmaz, sertleşmez 
ve tutuşmaz

Değişken sıcaklıklarda 
aderans/kohezyon Sorunsuz

Sağlanan uzamada çekme 
özellikleri

-20°C ve 23°C’de 
bozulma yok

Elastik geri kazanım ≥%70
UV ile t-yapay iklimlendirme ≤±%20

Standartlara Uygunluk

 ■ ISO 11600 Type F25HM : Binalar için mastik sınıfları

 ■ ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 25

 ■ ASTM D2203-93 : Leke oluşturma standart test me-
todu

 ■ BS EN ISO 140-3:1995 Yapı elemanlarının hava kay-
naklı ses yalıtımının laboratuvar ölçümleri  

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Nitoseal MS300

Özellikleri

Formu Macun 
Parlama noktası >65°C

Renk Gri (özel renkler için 
danışın)

Hareket Tolerans Faktörü (MAF)
Yüz yüze birleştirme %25

Bindirmeli Birleştirme %50
Dokunma kuruluğu (ortam 
şartlarına bağlı olarak) ~2 saat 

Elastisite Modülü ISO 8339 >0,8 N/mm2

Uygulama sıcaklığı +5°C -+50°C 
Kürlenme süresi (20°C/%50 Bağıl Nem)

3 mm 24 saat
6 mm 48 saat
8 mm 72 saat

Shore A Sertliği, 20°C’de 45
Trafik Yükü, 20°C’de

Hafif Trafik 24 saat
Ağır Trafik 4 gün

Elastisite Modül Sınıfı Yüksek
UV Dayanımı Mükemmel
Çalışma sıcaklığı -20°C - +70°C 
Form Elastik mastik
LEED EQc4.1 Geçer
SCAQMD Rule 1168 Geçer
BAAQMD Reg 8 Rule 51 Geçer

Kullanım Talimatları

Hazırlık
Derzler düzgün şekilde kesilmelidir. Kesimden sonra tüm 
çimento şerbeti yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. 

Derz yenilemesi işlerinde, mevcut derz mastiği beton görü-
nünceye kadar sökülmeli ve derz tamami ile temizlenme-
lidir. Derz yüzeyleri temiz olmalı ve yabancı maddelerden 
arındırılmalıdır, don olmamalıdır. Her türlü toz, toprak, ka-
lıntı ve yabancı maddeler mekanik aşındırma ile uzaklaş-
tırılmalıdır.

Derz tabanına yapışma engelleyici uygulamadan önce 
derz fitillerinin sıkı ve boşluk oluşturmayacak şekilde yet-
leştiğinden emin olunmalıdır.

Not: Hydrocell XL veya Expandafoam gözenekli polietilen 
derz plakaları kullanılan derzlerde ayrıca bir yapışma 
engelleyici kullanımına gerek yoktur. İnşaat ve büzüşme 
derzlerinde ayrıca bir yapışma engelleyici bant kullanımına 
gerek yoktur.

Düzgün bir mastik görünümü için, derz kenarları uygula-
madan önce bantlanmalı ve uygulama biter bitmez bantlar 
sökülmelidir.

Astarlama
Sürekli veya süreli su altında çalışacak derzler veya derz 
nemli ise Fosroc Primer MS2 ile astarlanması gerekmek-
tedir. 

Astar kullanılacağı zaman, sertleştirici komponent tamami 
ile baz komponentin içerisine boşaltılmalı, kapağı kapatıla-
rak, 2 dakika boyunca sallayarak karıştırılmalıdır. Karışım-
dan hemen sonra temiz bir fırça ile derz kenarları astarlan-
malıdır. Astarın derz tabanında birikinti oluşturmasına izin 
verilmemelidir.

Astar uygulamasından sonra, 30 dakika – 4 saat arasında 
Nitoseal MS300 uygulanmalıdır. 

Eğer uygulama süresi 4 saati geçerse, astar mekanik ola-
rak sökülmeli ve tekrar astarlama yapılmalıdır. Fosroc Pri-
mer MS2 bölünerek kullanılmamalıdır.
Uygulama

Sosis
Sosisin ucu kesilerek Fosroc GX tabancası içerisine yer-
leştirilmelidir. Tabancanın nozülü, derz genişliğine uygun 
olarak 45 derece açı ile kesilmelidir.

Derz kenarlarını tam kaplayacak şekilde, mastik yavaşça 
derz içerisine uygulanmalıdır. Mastik yüzeyi 5 dakika içe-
risinde düzeltilmeli, mastiğin aderansına zarar verilmeme-
lidir.

Temizlik
Tüm kullanılan alet ve ekipmanlar Fosroc Equipment Cle-
aner ile hemen temizlenmelidir.
Paketleme

Nitoseal MS300 380 ml kartuş ve 600 ml sosis
10 adet/kutu

Fosroc Primer MS2 0,75 litre set

Sarfiyat

Mastik Sarfiyat Tablosu
Derz Boyutu 

(mm) Litre/Metre Metre/600 ml 
sosis

6 x 10 0,06 10,00
12 x 12 0,144 4,17
20 x 20 0,40 1,50
25 x 20 0,50 1,20
30 x 20 0,60 1,00
40 x 25 1,00 0,60

Yukardaki değerler teoriktir, zaiyat ve derz boyutlarındaki 
değişkenlikler dikkate alınmamıştır.



479

Nitoseal MS300

Nitoseal MS2 Astar Sarfiyat Tablosu

Derz Derinliği (mm) 0,75 Litre/Metre
10 500 – 600
15 333 – 400
20 250 – 300
25 200 – 240
30 166 – 200
40 125 – 150
50 100 - 120

Saklama

Nitoseal MS300, +10°C - +20°C arasında, kuru yerde, açıl-
mamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. 
Bu koşulların dışında raf ömrü azalabilir.

Kısıtlamalar 

 ■ +5°C altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

 ■ Bitümlü malzemeler ile temasa uygun değildir.

 ■ Nitoseal MS300 birçok derz mastiğine mükemmel 
aderans özelliği olmasına rağmen derz hazırlıkları-
nın iyi yapılması gereklidir.

 ■ Geniş derz uygulamalarında trafiğe açmadan önce 
mastiğin tam olarak kürlendiğinden emin olunmalıdır. 
40 mm için bu 10 günü bulabilir.

 ■ Direk güneş etkisi altında termak hareketler açık 
alanlarda, mastiğin derz içerisinden kalkma riskinden 
dolayı, uygulama ucu açık şekilde bitirilmemelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.

Fosroc Primer MS2 yanıcıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bil-
gi Formunu inceleyiniz.

TR/3007/20/B
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Nitoseal MS600

Sürekli su altında kalan alanlar için, tek 
komponentli mastik

Kullanım Alanları

Nitoseal MS600, sürekli veya süreli olarak su altında kala-
cak derzler dahil binalar ve mühendislik yapılarının derzle-
rinde kullanıma uygundur.   

Tipik uygulamaları
 ■ İçme suyu depoları 
 ■ Su depoları
 ■ Atık su depoları
 ■ Deniz yapıları* 
 ■ Temeller
 ■ Metrolar 
 ■ Perde duvarlar
 ■ Köprüler 
 ■ Üst yapılar 

* Kısıtlamalar bölümüne bakınız

Avantajları

 ■ İçme suyuyla temas eden yerler için onaylı 
 ■ İlgili uluslararası standartlara uygundur 
 ■ Aerobik ve anaerobik bakteriyolojik saldırılara karşı 

dirençli 
 ■ Mükemmel su geçirimsizlik
 ■ Seyreltik asitler ve bazlara karşı mükemmel dayanım 
 ■ Dayanıklı, esnek kauçuk benzeri yüzey oluşturur
 ■ Sürekli hareket altında çalışabilir
 ■ Yaşlanmaya karşı yüksek dayanımı, ağır iklim şartla-

rından kaynaklanan fiziksel zararları azaltır. 
 ■ Tek komponentli, hızlı kürlenir
 ■ Düşük sıcaklıklarda uygulanması kolaydır 
 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir 
 ■ İzosiyanat içermeyen teknoloji  

Tanımı

Nitoseal MS600, “hybrid silyl modified polyether” MS tek-
nolojisi ile üretilmiş, orta elastisite modüllü, tek kompo-
nentli derz dolgu mastiği. Hızlı kürlenme özelliğine sahip, 
dayanıklı, uzun ömürlü ve suya dayanıklı elastomer oluştu-
rur.  Suyla temas eden ve küçük yüzey alanına sahip ekip-
manlar için Water Supply (su kalitesi) Regulations 2000 ve 
2001 Yönetmeliği 31(4b)’ye uygundur.  

Standartlara Uygunluk

 ■ ISO 11600 Type F25HM 
 ■ ASTM  C920 Type S, Grade NS, Class 25 
 ■ BS 6920 : Part 1:2000
 ■ Water Regulations Advisory Scheme onaylı

2538
Fosroc Ltd

Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Tamworth, B78 3XN, UK

14
DOP: UK9-201
Nitoseal MS600

EN 14188:2:2004
Beton kaplamalar için mastikler - soğuk uygulamalı

Sistem 1 bileşen
Tip Ns-tipi
Sınıf Sınıf A
Polimer baz MS-polimer
Akış Hızı > 70 ml/dak.
Su altında kür alma 14 gün
İlk Priz süresi 2-3 saat
Akma direnci ≤ 2mm
Kütle/Hacim değişimi ≤%5
Hidrolize dayanım Shore A Sertliği ≤ ±50%
Alev dayanımı Akmaz, çatlamaz, 

soyulmaz, sertleşmez 
veya tutuşmaz

Değişken sıcaklıklarda ade-
rans/kohezyon Sorunsuz

Sağlanan uzamada çekme 
özellikleri

23°C’de hatasız ve
-20°C

Elastik geri kazanım ≥%70
UV irradyasyonu ile yapay 
yaşlandırma ≤ ± 20%

LEED EQc4.1 
SCAQMD Kural 1168 
BAAQMD Ynt 8 Kural 51

Geçer
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Nitoseal MS600

       

Derz Tasarımı 

Nitoseal MS600, 5-35mm genişliğindeki derzlerde kullanı-
ma uygundur. Sürekli hareket altında çalışması beklenen 
derzler, aşağıda yer alan minimum mastik derinliğine uy-
gun olarak 2:1 ideal genişlik:derinlik oranıyla dizayn edil-
melidir: Metaller, camlar ve diğer gözeneksiz yüzeyler için 
5mm; tüm gözenekli yüzeyler için 8mm, hidrostatik basın-
ca tabi derzler için 20mm. 

Mastiğin belirtilen Hareket Tolerans Faktöründesürek-
liliğinin sağlanması için (%25 MAF) derz genişlikleri, BS 
6093,1993 standardına göre dizayn edilmelidir. Hareket 
Tolerans Faktörü (MAF) uygulanan derz genişliğinin yüz-
desi olarak ifade edilen, bir mastiğin hizmet ömrü boyunca 
derz hareketine tolerans gösterme kabiliyetini gösteren bir 
rakamdır. 

Derzin beklenen maksimum hareketi dikkate alınarak teo-
rik minimum derz genişliğini hesaplamak için:

 
W = +M

M
MAF/100

W   = Derz genişliği
M  = Derzin beklenen maksimum hareketi
MAF  = Hareket Tolerans Faktörü

Özellikler

Formu Homojen macun 

Renkler
Gri (özel renkler için, 
yerel Fosroc ofisinize 
danışın)

Hareket Tolerans Faktörü %25 uc uca bağlantı
%50 birdirmeli bağlantı

Kürlenme süresi ortam koşullarına bağlı 
olarak 2 saate kadar

Kürlenme hızı

Uygulama sıcaklığı +5°C -+50°C 

Çalışma sıcaklığı -30°C - +80°C Kuru
Maksimum +40°C Islak

Elastisite Modülü 
ISO 8339 >0.6 N/mm²

Hareket Tolerans 
Faktörü (MAF) %25

Kopmada Uzama 
ASTM D412 >%600

Shore A Sertliği
20°C’de 32  

Kimyasal Dayanım Birçok kimyasal saçılmalarına 
karşı dayanıklıdır. Bkz.Kısıtlamalar

Biyolojik Dayanım

Nitoseal MS600 mikrobiyolojik 
ortamlarda test edilmiş ve aerobik 
ve anaerobik koşullara karşı da-
yanıklı olduğu kanıtlanmıştır.

UV Dayanımı Mükemmel
Su Altında Çalışa-
bilme

Sürekli su teması öncesinde tam 
kürlenmesi beklenmelidir.

Kullanım Talimatları

Derz yüzeyleri temiz olmalı ve yabancı maddelerden arın-
dırılmalıdır. Her türlü toz, toprak, kalıntı ve yabancı mad-
deler uzaklaştırılmalıdır. Metal yüzeyler, pas, kaynak artığı 
ve cilalardan tamamen arındırılmalıdır. Toz ve kalıntılar, 
sert tel fırça, elmas taşlama veya kumlama ile yüzeyden 
tamamen kaldırılmalıdır.

Beton derzleri tercihen tıraşlanmalıdır. Tıraşlama sonra-
sında, tüm kalıntılar su ile uzaklaştırılmalı ve derzler ku-
rutulmalıdır. 
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Nitoseal MS 600

Mastik yenilemesinde, mevcut mastik derzden sökülmeli 
ve derz temizlenmelidir. Tüm toz, toprak ve yabancı madde 
uzaklaştırılmalıdır. 

Ayırıcı fitilin, derz içerisine düzgün yerleştirildiğinden emin 
olunmalı, derz genişliğinde herhangi bir boşluk kalmama-
sına dikkat edilmelidir.

Hydrocell XL veya Expandafoam gözenekli polietilen derz 
plakalarının uygulandığı genleşme derzlerinde ayırıcı derz 
fitili kullanılması gerekli değildir. İnşaat ve çatlak kontrol 
derzlerinde bir ayırıcı bant veya derz fitili kullanılmalıdır.

Düzgün bir görüntü elde etmek için, astar uygulamadan 
önce derz kenarları bantlanmalı ve derz dolgusu uygula-
masının hemen akabinde çıkartılmalıdır

Astarlama 

Tüm derzlerde Fosroc Primer MS2 kullanılmalıdır.

Sertleştirici komponent baz komponentin içerisine boşaltıl-
malı ve baz komponentin kapağı kapatılarak, en az 2 da-
kika boyunca iyice sallanarak karıştırılmalıdır. Temiz kuru 
bir fırça ile derz yüzünü astarlanmalı ve derz tabanında 
birikinti oluşumuna izin verilmemelidir.

Astar uygulandıktan sonraki 30 dakika ile 4 saat içinde 
Nitoseal MS60 uygulanmalıdır. Mastik uygulamadan önce 
astar parmak kuruluğu aşamasına gelmiş olmalıdır.

4 saat içinde mastiğin uygulanmaması halinde, astar aşın-
dırılarak çıkartılmalı ve tekrar uygulanmalıdır.
Uygulama
Sosisin ucu kesilerek Fosroc GX tabancası içerisine yer-
leştirilmelidir. Tabancanın nozülü, derz genişliğine uygun 
olarak 45 derece açı ile kesilmelidir.
Yüzey ve mastik arasında iyi bir aderans sağlamak için 
hazırlanan sosis 5 dakika içerisinde uygulanmalıdır

Priz Alma
Water regulations Advisory Scheme – Onaylı Malzeme kri-
terlerine göre uygulama yapılmalıdır. Üreticinin uygulama 
prosedürlerine göre uygulama yapılmalıdır. 7°C’de 21 kür-
lendiğinde WRAS onaylıdır.

Sarfiyat

Mastik Sarfiyat Tablosu
Derz Boyutu 

(mm) Litre/Metre Metre/600 ml 
sosis

10 x 6 0,06 10,0
12 x 10 0,12 5,0
20 x 20 0,40 1,5
25 x 12 0,30 2,0
30 x 15 0,45 1,3

Paketleme

Nitoseal MS60 600 ml sosis, 10 luk kutularda
Fosroc Primer MS2 0,75 litre 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Saklama

Nitoseal MS600, kuru yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Bu koşulların dışında raf 
ömrü azalabilir.

Kısıtlamalar 

 ■ +5ºC altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. 

 ■ Bitümlü malzemelerle temas eden uygulamalar için 
uygun değildir. 

 ■ Solvent, yağ veya petrol ile temas eden alanlar için 
uygun değildir. 

 ■ Nitoseal MS600 birçok farklı mastik kalıntılarına ade-
rans sağlayabilir, ancak bu derz hazırlığına alternatif 
olarak görülmemelidir.

 ■ Nitoseal MS600 deniz suyu ve atık su ile sürekli te-
mas halinde çalışacak ise 7 gün kürlenmesi beklen-
melidir. Bu şartın sağlanması durumunda, deniz ve 
nehir suları ile temas eden yapılara uygulanabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına baş-
vurunuz.
Yangın
Fosroc Primer MS2 yanıcıdır. 

Detaylar için Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz.

TR/3001/20/B
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Nitoseal PU45

Tek komponentli, renkli poliüretan mastik  

Kullanım Alanları

Nitoseal PU45 mastik, genleşme ve kontrol derzleri, pre-
kast beton derzleri, panel derzleri, doğramalar, basamak-
lar, rıthlar, çatı ve eğimli duvar derzleri ve farklı genleşme 
katsayılı yapı malzemeleri arasında sızdırmazlığı sağla-
mak için tasarlanmıştır.

Nitoseal PU45 mastik, çok çeşitli yapı elemanlarının derz 
uygulamaları için üretim aşamasında veya sahada uygula-
nabilir. Bazı yüzeyler optimum performans için astarlama 
gerektirebilir.

Avantajlar

 ■ Tek komponentli – düşük zayiat
 ■ Kolay uygulama
 ■ UV dayanımı
 ■ Bir çok yapı elemanına mükemmel aderans
 ■ Farklı renk alternatifleri

Standartlara Uygunluk

Nitoseal PU45 aşağıda belirtilen standart değerlerini  kar-
şılamaktadır;

 ■ ASTM C-920 Types S, Grade NS, Class 25, Use NT-
A, Use M-A and Use 0-A.

 ■ DIN EN ISO11600:2002 Type F 25LM
 ■ US Fed Spec TT-S-230a Type II

Tanımı

Nitoseal PU 45 mastik, tek komponentli, hava ile kürlenen, 
sarkma yapmayan, tabanca ile uygulanan poliüretan bazlı 
elastomerik sızdırmazlık malzemesidir. 

Hareketli inşaat derzleri için tasarlanmıştır. Nitoseal PU45 
kürlendikten sonra, çok çeşitli yüzeylere yapışan esnek ka-
uçuk formu alır. Kürleme işlemi sırasında normal koşullar-
da (23oC) 2-4 saat içinde dokuma kuruması elde edilir. Kür 
zamanları sıcaklık ve neme göre değişiklik gösterir. 

Uygulama

Nitoseal PU45 600 ml sosis Fosroc Jumbo vb derz dolgu 
tabancasına takılmalı,sosisin ucu kesildikten sonra ve ta-
bancanın kapağı ve nozulü takılmalıdır. Nozülün ucu uygu-
lama boyutuna uygun kesilmelidir. Derz kenarlarında mas-
keleme bandı kullanılmalı ve gerekirse uygun birderz fitili 
yerleştirilmelidir. Uygulama derz içerisinde hava boşluğu 
bırakmayacak şekilde yapılmalı ve oval kesitli bir ekipman 
yardımı ile mastik yüzeyi düzeltilmelidir. Yüzey düzeltilir-
ken sadece temiz su kullanılmalıdır. (deterjanlı  su kulla-
nılmamalıdır).

Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan sonra derhal  Fosroc 
Solvent 102 ile temizlenmelidir. 

Dizayn Kritileri 

Nitoseal PU45, 6-50 mm genişlik ve 6-25 mm derinlikteki 
derzlere uygulanabilir. 

Sürekli hareket altında çalışan derzler, aşağıda yer alan 
minimum mastik derinliğine uygun olarak 2:1 / genişlik:de-
rinlik oranıyla dizayn edilmelidir
a) Cam ve metal gibi hassas, gözeneksiz yüzeyler için 6 

mm min. uygulama derinliği,
b) Prekast beton, saha betonu, tuğla ve diğer gözenekli 

yüzey derzleri için 10 mm min. uygulama derinliği.
Derz kanalı içerisine, uygun ebatlarda, derz mastiğini ta-
bana yapışmasını engellemek, doğru yerleşmesini ve priz 
almasını sağlamak amacı ile derz fitili yerleştirilmelidir. 

Özellikler
Hareket Tolerans Faktörü (MAF) %25
Sarkma (ASTM C639) Yok
Shore A Sertliği (ASTM C661) 40 - 45
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +50°C
Servis Sıcaklığı -40°C - +100°C
Isıl Yaşlandırma Etkisi 
(ASTM C792)

Çatlama / tozuma 
olmaz

Renk & Leke Değişimi 
(ASTM C510) Lekelenme olmaz 

Dokuma Kuruması 18 dakika

Kullanım Talimatları 

Hazırlık
Derz kenarlarının dik kesitli, temiz ve kuru olduğundan 
emin olun. Yüzeydeki tüm kalıntılar ve kirler tel fırçalama, 
zımparalama veya kumlama ile kaldırılmalıdır. 
Astarlama
Astarlama genellikle gerekmemektedir.Aşırı emici yüzeyler 
astarlanmalıdır. Astarlama Primer 7E ile aşağıdaki şekilde 
yapılmalıdır. 

Primer 7E - Beton, taş, tuğla, ahşap ve cilasız kesitlerde 
kullanıma uygundur. İnce bir kat uygulanmalı ve bir süre 
kurumaya bırakılmalıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Paketleme
Nitoseal PU45 600 ml sosis

310 ml sosis
Primer 7E 500 ml kutu 
Fosroc Solvent 102 4 litre kutu 
Sarfiyat

Derz boyutu 
(mm) 1 Litre/Metre 600 ml Sosis/

Metre
6x10 0.06 10.00

12x10 0.12 5.00
20x20 0.40 1.50
25x12 0.30 2.00
30x15 0.45 1.33

Saklama

Raf Ömrü
Nitoseal PU45, kuru yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Direkt gün ışığına maruz 
bırakmayınız. 

Kısıtlamalar 

Aşağıdaki saha koşullarında uygulama önerilmez:
 ■ Sürekli su ile temas eden kesitlerde astarsız uygula-

ma

 ■ Gres, wax, korozyon, bitüm veya çimento şerbeti ile 
kirlenmiş derzler

 ■ Trafik yükü veya bakımsızlıktan zarar görmüş ve 
onarılmamış yatay derz uygulamaları

 ■ Uygunluğu test edilmemiş mimari yapı malzemeleri

Aşağıdaki ortam koşullarında uygulama önerilmez:

 ■ Uygulama öncesi sıcaklık 24 saatten uzun donma nokta-
sının altında olacaksa ve uygulama sonrası donma oluşa-
bilecek yüzeylere Nitoseal PU45 uygulanmamalıdır.

 ■ Mastik yüzeyini düzeltmek için solventli veya sabunlu 
çözeltilerin kullanılması durumunda

 ■ Yüzeylerin aderans performansının değerlendirilme-
diği durumlarda

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik 
Nitoseal PU45 ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile te-
mas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharlarıu-
zun süre solunmamalıdır. Ürün çok az miktarda izosiyanat 
ve düşük parlama noktası çözücü içerir.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı du-
yarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi krem-
ler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandırma sağlan-

malı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı kullanılmalıdır. 

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın. 

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.
Yangın
Nitoseal PU45 kolay alev almaz. Prime 7E ve Solvent 102 
son derece yanıcı sıvılardır. Tutuşturucu kaynaklardan 
uzak tutunuz. Sıgara içilmemelidir. Kaplar kullanılmadığı 
zaman sıkıca kapatılmalıdır. Yangın durumunda, CO2 veya 
köpük ile söndürün. Su jeti kullanmayın.
Bertaraf
Fazla veya atık malzemelerin atılması, yerel atık düzenle-
me otoritesinin rehberliğinde yerel mevzuata uygun olarak ya-
pılmalıdır. Kanalizasyona veya yerel su yollarına atılmamalıdır.

Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz.

Diğer Bilgiler, Yardımcı Malzemeler

Primer 7E
Parlama Noktası 23°C
Yoğunluk 1,05 kg/litre
Sarfiyat 8 – 10 m2/litre
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +50°C
Kuruma Süresi 20 – 60 dakika
Fosroc Solvent 102
Parlama Noktası 33°C

Daha detaylı bilgi için Fosroc ile temasa geçiniz.

TR/3003/20/B



485

Nitoseal PU150 SL

Tek komponentli, poliüretan esaslı, jet yakıtı 
dayanıklı, soğuk uygulanan mastik

Kullanım Alanları

Beton yol, pist, yaklaşım yolları ve otoparkların yatay dez-
lerinin kapatılması ve bakım işleri için poliüretan mastik. 
Nitoseal PU150 SL, mükemmel yakıt dayanımından dolayı 
aşağıdaki gibi yakıt ve yağ etkisinin bulunabileceği alanlar-
da kullanıma uygundur.

 ■ Havaalanları yakıt dolum alanları

 ■ Yağ istasyonları

 ■ Otopark giriş ve çıkışları

 ■ Otopark ve kargo alanları

 ■ Gümrük depoları ve limanlar

 ■ Depolama alanları

Avantajları

 ■ Soğuk uygulanır, sahada ısıtılması gerekmez

 ■ Yakıt, yağ ve hidrolik sıvılara dayanıklıdır

 ■ Güçlü bir yüzey oluşturur, iklim şartlatrına dayanık-
lıdır

 ■ Yüksek hareket tolerans faktörüne sahiptir

 ■ Poliüretan bazlı ve tek komponentlidir

 ■ Kendi kendine yerleşen (self leveling) özelliklidir

 ■ Mükemmel aderans sağlar

 ■ UV’ye dayanıklıdır

Standartlara Uygunluk

Nitoseal PU150 SL, TS 5926 EN 14188-2 (Type D) ve 
ASTM C 920 (Type S, Grade P, Class 25, Use T) standart-
larına uygundur.

Tanımı

Nitoseal PU150 SL, beton kaplama derzlerinde kullanım 
için dizayn edilen, soğuk uygulanan, poliüretan esaslı, tek 
komponentli, self leveling, derz dolgu mastiğidir. Nitoseal 
PU150 SL, sürekli derz hareketlerine dayanımının yanısıra 
ekstrem ısı değişikliklerine karşı da dayanıklıdır.

Yakıt, yağ ve hidrolik sıvıların dökülmelerine karşı dayanık-
lı olan Nitoseal PU150 SL, soğuk havalarda sertleşmeme-
sinin yanı sıra sıcak havalarda da yumuşamaz. Nitoseal 
PU150 SL’nin yüksek dayanım özellikleri ve uzun ömürlü 
olması bakım maliyetlerinide düşürecektir.

Şartname

Projelerde belirtildiği üzere, beton kaplama derzlerinin dol-
durulmasında, TS 5926 EN 14188-2 (Type D) ve ASTM C 
920 (Type S, Grade P, Class 25, Use T esaslarına göre 
Fosroc tarafından üretilen Nitoseal PU150 SL uygun ola-
caktır. Derz hazırlığı ve uygulama üreticinin ürün bigi fö-
yünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Dizayn kriterleri

Nitoseal PU150 SL, bindirmeli derzlerde %25 Hareket To-
lerans Faktörüne (MAF) sahiptir. Derz ebatları belirlenir-
ken, derz üzerine gelecek hareketlerin sabit olmayacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Mastiğin %25 hareket kabiliyeti içerisinde çalışabilmesini 
sağlamak için, derz genişliği BS 6093 esaslarınca dizayn 
edilmelidir. Trafik altında çalışan derzlerde, derz genişliği-
nin 30 mm den fazla olmaması gerekir. Daha geniş derz 
açıklıkları için lokal Fosroc ofisinizle irtibata geçiniz.

Derz derinliği : Trafik altında çalışan alanlarda, derz ka-
nalları, mastiğin çalışma ömrü süresince karşılaşacağı 
hareketlerde, hiçbir şekilde beton yüzeyinin üzerine çık-
mayacağı şekilde dizayn edilmelidir. Uygulama zamanın-
daki iklim ve sıcaklık koşullarına göre, mastik uygulaması, 
beton yüzeyinin 5-8 mm aşağısında bitirilmelidir.

Nitoseal PU150 SL, uygulama genişlik:derinlik oranı, mi-
nimum 10 mm derz derinlik kriteri dikkate alınarak, 1:1 ile 
1½:1 arasında olmalıdır. (Örnek olarak, 15 mm genişlik ve 
13 mm derinlikteki bir inşaat derzi, 25 mm genişlik ve 20 
mm derinlikteki genleşme derzi)
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Trafik altında çalışan beton genleşme derzi kesidi

Trafik altında çalışan beton inşaat derzi kesidi

1- Nitoseal PU150 SL
2- Flexcell or Bitucell derz plakası
3- Derz fitili/Fosroc Baking Strip
4- Derz boşluğu

Özellikleri

Yapısı Tek komponent-
li poliüretan

Katı Madde %95
Kür Süresi 33 mm/gün
Yoğunluk (TS 5926 EN 14188-2) 1,58 ± %0,05
Shore A Sertliği (ASTM D2240) 20
MAF (Hareket Tolerans Faktörü)
TS 5926 EN 14188-2 % 25
Kopmada Uzama
TS 5926 EN 14188-2 % 650
Çekme Modülü  (TS 5926 EN 14188-2)

23°C 0,16 MPa
-20°C 0,57 MPa

Yapışma
TS 5926 EN 14188-2 Geçer
Hidroliz Dayanımı
TS 5926 EN 14188-2 Geçer
Yakıt etkisinden sonra ağırlık ve hacim kaybı
TS 5926 EN 14188-2

JET A-1 Geçer
Antifriz Geçer

Dokunma Kuruluğu
TS 5926 EN 14188-2 2 saat
Kendi kendine yerleşme (Self Leveling)
TS 5926 EN 14188-2 0,5 mm

İlgili Standartlar : ASTM C-920, TS 5926 EN 14188-2, ISO 
11600

Kullanım Talimatları

Derz hazırlığı
Beton içerisindeki derz kanalları, düzgün kesitli, kuru, te-
miz olmalı ve don içermemelidir. Tüm zayıf parçacıklar 
ve beton şerbeti mekanik yöntemler ile aşındırılmalıdır. 
Aşındırma sırasında, derz yanaklarının parlatılmasına izin 
verilmemelidir. Derz kanalı, yağsız bir hava kompresörü 
yardımı ile toz ve serbest parçacıklardan temizlenmeli ve 
kurutulmalıdır.

Derz fitilinin, doğru mastik uygulama ölçülerine göre, sıkı 
bir şekilde derz içerisine yerleştiğinden emin olunmalıdır. 
Mastik uygulamasına başlamadan önce, mastiğin derz ta-
banına yapışmasını engellemek için yapışma öncesi bant 
uygulaması yapılmalıdır.
Astarlama
Nitoseal PU150 SL, beton derzlerinde astarsız olarak kul-
lanılabilir. Ama her şekilde, astar uygulaması, beton kay-
naklı, kontamine malzeme, nem ve zayıf parçacıkların 
olumsuz etkilerini azaltacaktır. Bu nedenle, Nitoprime UR 
T veya Primer 7E astar olarak kullanılabilir.
Uygulama
Malzeme, pistonlu bir derz tabancasının içerisine yerleşti-
rilmeli ve tabancanın nozülü, derz ebatlarına uygun ve derz 
fitili üzerinde rahat hareket edecek şekilde kesilmelidir. 

Uygulama sırasında, mastiğin altında boşluk oluşumuna 
izin verilmemeli ve doğru miktarda mastiğin kullanıldığın-
dan emin olunmalıdır. Uygulama sonrası, mastik yüzeyi 
bir spatula yardımı ile düzeltilebilir. Geniş derz kesitlerin-
de, malzeme dökülerek de uygulanabilir. Ancak malzeme 
hava ile temas ettiğinde kürlenmeye başlayacağından, 
yeterli miktarda malzeme kaptan alınmalı ve ambalajın ka-
pağı bekleme süresinde kapalı tutulmalıdır. Uygulama bir 
spatula yardımı ile yapılabilir.
Temizlik
Aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan sonra derhal  Fosroc 
Solvent 102 ile temizlenmelidir. Cilde bulaşan Nitoseal 
PU150 SL, Keroclense 22, Swarfega gibi endüstriyel te-
mizlik malzemeleri ile temizlenmelidir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.
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Paketleme
Nitoseal PU150 SL 14 kg ambalaj
Nitoprime UR T 4 kg ambalaj
Primer 7E 1 lt kutu 
Fosroc Solvent 102 4 litre kutu 

Not: 14 kg Nitoseal PU150 SL, 8,86 Litredir

Sarfiyat

Derz Ebatları (mm) Kg/Meter
10 x 10 0,158
13 x 13 0,267
15 x 15 0,356
20 x 15 0,474
20 x 20 0,632
25 x 20 0,790
25 x 25 0,988
30 x 25 1,185

Saklama

25°C altındaki, kuru, kapalı ve serin ortamda sakladı-
ğında 12 ay raf ömrüne sahiptir. Bu şartların dışında 
saklandığında raf ömrü kısalabilir.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik 
Nitoseal PU150 SL ve Primer 7E cilt teması veya solunma-
sı sonucunda hassasiyet oluşturabilir. Uygulama sırasında 
koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Koruyucu kremlerin kul-
lanımı cilt ile temasını engelleyecektir. Eğer cilt ile temas 
ederse, reçine çıkarıcı kremlerle çıkarılmalı ve sabunlu su 
ile yıkanmalıdır. Solvent kullanılmamalıdır.  Gözlere temas 
durumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve 
tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın. 
Kusmayın. İyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Diğer Bilgiler, Yardımcı Malzemeler

Primer 7E
Parlama Noktası 23°C
Yoğunluk 1,05 kg/litre
Sarfiyat 8 – 10 m2/litre
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +50°C
Kuruma Süresi 20 – 60 dakika
Fosroc Solvent 102
Parlama Noktası 33°C

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi groutlar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/3008/20/B
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Thioflex 555

Yüksek performanslı, elastomerik, 
polisülfit esaslı, zemin derz dolgu mastiği

Kullanım Alanları

Beton yollar, beton pistler ve beton zemin derzlerinin doldu-
rulması ve onarımı için polisülfit mastik.  Uçak yakıt dolum 
alanları, yakıt istasyonları, araç bakım alanları, otopark ve 
kargo alanları gibi yakıt sızıntısı oluşabilecek alanlar için 
özellikle uygundur. Makine uygulamalı (hızlı priz) ve el uy-
gulamalı (standart) tipleri bulunmaktadır.

Avantajları

 ■ Makine Tipi ile hızlı ve güvenli uygulama  

 ■ Hızlı uygulama 

 ■ Hızlı kürlenme ve devreye alma imkânı

 ■ Daha yavaş priz alan standart versiyonu

 ■ Yakıt ve hidrolik sıvılarına dayanımlı  

 ■ Jet yakıtı dayanımı 

 ■ Polisülfit - yüksek hareket özelliği 

 ■ Yüksek dayanıklılık 

 ■ Mekanik yüklere karşı dayanıklı

 ■ Yüksek dayanım ve uzun ömür 

 ■ Yüksek hareket tolerans kabiliyeti (MAF)

Tanımı

Thioflex 555, zemin kaplama uygulamalarının gereklilikleri-
ni karşılamak için dizayn edilmiş iki bileşenli, kendiliğinden 
yayılan polisülift esaslı mastiktir. Makine tipi, uygulama za-
manı kısıtlaması olan işler için ideal olup, uzman ekipler 
tarafından, uygun ölçekli ekipmallar ile uygulanmalıdır.

Ürün, aşırı sıcaklıklarda hemyüz birleşimlerde %35'e kadar 
hareket tolerans kabiliyetine (MAF) sahiptir. Soğuk havalarda 
sertleşmez veya sıcak havalarda aşırı yumuşamaz.  

Uygulamanın genişlik/derinlik oranı, minimum 10 mm mas-
tik derinliğine kadar 1:1 ile 1,5:1 arasında olmalıdır (örne-
ğin, büzüşme derzi: 15mm genişlik x 13mm derinlik ; gen-
leşme derzi: 25mm genişlik x 20mm derinlik).

Tipik Özellikler

Formu İki komponentli sıvı
Renk Gri (Baz:Beyaz, Sertleştirici:Siyah)
Hareket Tolerans 
Faktörü (MAF) % 35

Karışım Oranı
Makine Tipi / El Tipi 1:1 Hacmen (baz:sertleştirici)
Makine Çıktı Aralığı (Ağırlıkça)
Baz
Sertleştirici

100 birim
115-125 birim

Uygulama Sıcaklığı
Ortam +5°C - +50°C

Malzeme +15°C - +40°C
Özgül Ağırlık, 20°C’de

Baz
Sertleştirici

1,36 – 1,44
1,68 – 1,76

Kürlenme Süresi Makine Tipi, (100 gr karışım)
35°C – 40°C
20°C – 25°C

5 dakika
10 dakika

Kap Ömrü, El Tipi
35°C – 40°C
20°C – 25°C

40 dakika
120 dakika

Priz Süreleri*
MakineTipi

35°C – 40°C
30°C
20°C
10°C
5°C

10 dakika
15 dakika
30 dakika
60 dakika
90 dakika

El Tipi
35°C – 40°C

30°C
20°C
10°C
5°C

60 dakika
2 saat
4 saat
12 saat
36 saat

*Bu süreler yaklaşık olup, ortam ve yüzey sıcaklıkları-
na ve derz boyutlarına göre değişkenlik gösterebilir. 20 
0C ve altındaki ortam ve yüzey sıcaklıklarında El Tipini 
uygularken, priz süreleri, komponentleri, uygulama ön-
cesinde 1 saat boyunca, 20 0C üzerindeki ortam koşulla-
rında şartlandırılarak kısaltılabilir.
Shore A Sertliği
20°C’de 10

Kimyasal Dayanım
Uçak yakıtları, Skydrol, Kerosen, 
Glikoller, Petrol, Benzin, Buz 
çözücü tuzlar

Parlama Noktası >65°C

Tutuşma Dayanımı 
(BS 5212-1)

Geçer
(Yanmaz, akmaz, sertleşmez ve 
esnekliğini kaybetmez)

Servis Sıcaklığı -20°C - + 70°C
Çekme Dayanımı (ISO 8339:2005) (+23°C)

0,35 MPa
Kopmada Uzama (ISO 8339:2005) (+23°C)

% 350

Yukarıda verilen tipik fiziksel özellikler, kontrollü laboratu-
var ortamında yapılan testler sonucu elde edilmiştir. So-
nuçlar gerçek saha koşullarında farklılık gösterebilir.
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Standartlara Uygunluk

 ■ BS EN 14188-2:2004. Derz dolguları ve mastikler. 
Soğuk uygulanan mastikler için şartname: İki bile-
şenli (M) / kendiliğinden yayılan (SL-tipi)/ Sınıf B, C 
ve D.  

 ■ BS 5212 : Kısım 1: 1990 Beton zeminler için soğuk 
uygulanan derz mastik sistemleri. Mastik şartnamesi 
- N, F ve FB tipi.  

 ■ US FED SPEC SS-S-200E: 2 bileşenli, Jet-Blast Da-
yanımlı, Soğuk Uygulanan, Portland Çimentolu Be-
ton Zeminler için mastikler.

 ■ ASTM  C920 Tip M, Kalite NS, Sınıf 25.

Fosroc Ltd 
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 

Tamworth, B78 3XN, UK 
15 

DOP: UK9-172
EN14188-2

Soğuk Uygulanan 
Derz Mastiği 
Sistem:  
Tip: 
Sınıflar: 
Polimer Baz: 

İki bileşenli (M) 
Kendiliğinden yayılan (SL) 
B, C, D 
Polisülfit 

Kürlenme Hızı.  
Makine Tipi: 

El Tipi: 
Dokunma Kuruluğu Sü-
resi: 

Makine Tipi: 
El Tipi: 

2 saatte %98 
24 saatte %98 

<30 dakika 
<3 saat 

Aderans Mukavemeti ve 
Kohezyon:

23ºC’de Çekme Modülü 
(MPa):  

Aderans /  Kohezyon: 
20ºC’de Çekme Modülü 

(MPa): 
Aderans /  Kohezyon:

0,16 
Sorunsuz 

0,29 
Sorunsuz 

Deformasyon daya-
nımı:
Elastik Geri Kazanım (%):

Hacim Kaybı (%):
91,7
4,9

Sıvı Kimyasallarda Daya-
nım: 
Kütle Değişimi (%) ; 
Hacim (%) ; Aderans / 
Kohezyon: 

- Yakıt Testi I:
- Yakıt Testi II:

- Mono Etilen Glikol %70:
- Potasyum Format %50
- Potasyum Asetat %50

- Dizel
- Hidrolik Yağ Castrol AWS68

-9.0% ; -24.7%; Sorunsuz
-4.2% ; -18.9%; Sorunsuz
+2.5% ;- 0.1%; Sorunsuz
-0.1% ; - 0.3%; Sorunsuz
-0.1% ; -0.4%; Sorunsuz
-5.8% ; -6.2%; Sorunsuz
-4.7% ; -3.7%; Sorunsuz

Tutuşma Dayanımı: Geçer
Yaşlanmaya karşı belir-
tilen 
özelliklerin dayanımı:  

Hidroliz, sertlik değişimi 
İrradyasyon, Çekme Mo-

dülü Değişimi (%): 
Aderans /  Kohezyon 

0

15 
Sorunsuz 

Kullanım talimatları

Derz Hazırlığı

Derzler, doğru bir şekilde hazırlanmalı, kuru, sağlam, temiz 
olmalı ve dondan korunmalıdır. 

Astar uygulamadan önce toz ve çimento şerbetinden arın-
dırılmalıdır. Yeni ve eski beton derzleri kumlama gibi me-
kanik yöntemler ile aşındırılmalıdır. Hazırlanan derz, kuru, 
yağsız basınçlı hava kompresörü ile temizlenmelidir. 

Derz mastiğinin derz tabanına yapışmasını engellemek ve 
doğru uygulama kalınlığını sağlamak için derz içerisine uy-
gun ebatlarda derz fitili veya bir adreans engelleyici yerleş-
tirilmeli ve derz mastiği homojen ve boşluksuz olarak derz 
içerisine uygulanmalıdır. 

Astarlama 
Beton derzleri Fosroc Primer 7E ile astarlanmalıdır.  

Sertleştirici komponent baz içerisine boşaltılarak kapağı 
kapatılmalı ve yaklaşık 2 dakika sallayarak karıştırılmalıdır. 
Astar temiz bir fırça veya püskürtülerek derz yanaklarına 
uygulanmalıdır. Derz tabanında astar birikintilerinin oluş-
masına izin verilmemelidir. Astar uygulamasını takip eden 
20 dakika ile 4 saat içinde Fosroc Thioflex 555 uygulama-
sına geçilmelidir. Mastik uygulaması bu zaman içerisinde 
yapılamazsa, derz yeniden astarlanmalıdır. Mastik veya 
yeniden astarlama süresi 24 saati geçerse, sertleşmiş as-
tar mekanik olarak kaldırılmalı ve derz tekrar astarlanmalıdır. 

Karıştırılmış Fosroc Primer 7E bir gün içinde uygulanmalı-
dır. Fosroc Primer 7E seyreltilmemelidir. Bölünmüş malze-
me kullanılmamalıdır.
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Karıştırma 
Makine Tipi
Karıştırma ayarlı bir karıştırıcı yardımıyla yapılmalıdır. 
Makine tavsiyesi için, Fosroc Ofisinden destek alınabilir.  
Uygulamadan önce ve süresince, düzenli aralıklarla, karı-
şım ve uygulama oranları kontrol edilmeli (Tipik özelliklere 
bakınız) ve limitler  dahilinde olmalıdır. Uygulama kolaylığı 
için, ürün kullanılmadan önce 20°C - 25°C sıcaklıklarda 
şartlandırılmalıdır. Acil durumlarda ideal uygulama özel-
likleri için, bileşenler kullanımdan hemen önce yaklaşık 
30°C’ye ısıtılabilir. 

Makine tipinde, priz sürelerinin uzatılmasına ihtiyaç du-
yulduğu durumlarda (örn: ortam ve/veya yüzey sıcaklığı 
> +35°C, büyük ambalajlı El Tipi, hacimce 1:1 karıştırma 
özellikli makine ile uygulanması alternatif olabilir. Tavsiye 
için, Fosroc’a danışınız.

El Tipi 
Sertleştirici kovası baz kovasına boşaltılmalı ve elektrikli 
mikser yardımıyla düşük devirde (300 ile 500 rpm) yaklaşık 
3 dakika iyice karıştırılmalıdır. Mümkün olabildiğince hava 
sürüklememeye dikkat edilmelidir.  Karıştırma kabı kenar-
ları kazınmalı ve karışıma 2 dakika daha devam edilmeli-
dir. Kabın dibindeki malzeme dahil homojen bir karışım ile 
doğru kürlenme sağlanabilir.

Karışmış malzeme yatay derzlere doğrudan dökülebilir 
veya 15mm’den daha dar yatay derzlere Fosroc ‘G’ Taban-
cası ile uygulanabilir.  

Soğuk havalarda, ideal uygulama özellikleri için, bileşenler 
kullanımdan hemen önce yaklaşık 30°C’ye ısıtılabilir. 

Uygulama 
Karıştırılmış ürün, zemin seviyesinden 5-8 mm aşağıda 
olacak şekilde uygulanmalıdır.   

Temizlik 
Gerekli olduğu durumlarda, Fosroc Equipment Cleaner ile kul-
lanılan ekipman,  uygulamanın hemen ardından temizlenmeli-
dir; Sertleşmiş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. 

Kısıtlamalar 

 ■ Makine Tipi hızlı kürlenir.  Karışmış ürün, hortumda veya 
nozülde 20°C'de en fazla 5 dakika veya 40°C'de en fazla 
3 dakika kalmalıdır, aksi halde uygulanması zorlaşacaktır.    

 ■ +5°C ve üzeri yüzey sıcaklıklarında uygulama yapılmalı-
dır. Malzeme sıcaklığı +15°C - +40°C aralığında olmalıdır.  

 ■ Ürüne doğrudan ısı uygulanmamalıdır. 

 ■ Ürün bitümlü yüzeyler için uygun değildir. 

 ■ Ürünün asfalt ile temas edeceği durumlarda, yerel 
Fosroc ofisinin tavsiyeleri alınmalıdır.

 ■ 50mm ve üzeri genişlikteki, yük altında çalışacak derz-
ler için yerel Fosroc ofisininin tavsiyeleri alınmalıdır.  

 ■ Endüstriyel zemin derzlerinde, Nitoseal MS300 veya 
Nitoseal PU800 gibi yüksek modüllü mastiklerin kul-
lanılması tavsiye edilir. İlgili bilgi föylerini inceleyiniz.

Paketleme

Thioflex 555

Makine Tipi 30 ve 400 litre set
El Tipi 5, 30 ve 400 litre set

Primer 7E 1 lt teneke

Sarfiyat
Derz Boyutu 

(mm)
Litre/Metre Metre/30 

Litre
Metre/5 

Litre
10 x 10 0,10 300 50
13 x 13 0,17 177 30
15 x 15 0,23 134 22
20 x 15 0,30 100 17
20 x 20 0,40 75 13
25 x 20 0,50 60 10
25 x 25 0,63 48 8
30 x 25 0,75 39 7

Bir litre Fosroc Primer 7E, 30 litre Thioflex 555 mastiği için 
yeterlidir.  Sarfiyat Değerleri teorik olup derz genişliği veya 
zaiyat miktarına göre değişkenlik gösterebilir. 

Sağlık ve Güvenlik 
İlgili Ürün Güvenlik Bilgi Formlarına başvurunuz. 

Saklama 
25°C ve altındaki, serin, kuru koşullarda, orijinal açılmamış 
ambalajlarında 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık-
lar saklama ömrünü kısaltabilir.

TR/3004/20/B
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Thioflex 600

Çift komponentli, tabancayla  veya dökme 
olarak uygulanabilen polisülfit mastik

0370
Fosroc Ltd

Drayton Manor Business Park, 
Coleshill Road, Tamworth, B78 

3XN, UK

14
DOP: UK9-85

0370-CPR-0845

14
DOP: UK9-86

0370-CPR-0845

Thioflex 600 Tabanca Kıvamı Thioflex 600 Dökme 
Kıvamı

EN14188-2:2004
Derz dolguları ve mastikleri - Kısım 2: Soğuk uygulanan mastikler

Soğuk Uygulanan Derz Mastiği Sistemi
Tip
Sınıf
Polimer Baz

Çok Komponentli (M)
Akmaz (NS-Tipi)

A, B, C Sınıfı
Polisülfit

Çok Komponentli (M)
Akmaz (NS-Tipi)

A, B, C Sınıfı
Polisülfit

Test yöntemleri Gereklilik Thioflex 600GG (Tabanca kıvamı) 
Test Sonuçları

Thioflex 600PG (Dökme 
kıvamı) Test sonuçları

Akış Hızı (EN 29048) ≥ 70ml/dk 200ml/dk Geçerli değil

Kürlenme hızı (EN 14187-1) MDV 48 saatte ≥%80 48 saatte ≥%85

Kuru kıvam süresi (EN 14187-2) MDV ≥ 24 saat ≥ 24 saat

Akma direnci
(EN 7390)

Düşey < 2mm 0mm
0mm Geçerli değil

Yatay < 2mm

Kendiliğinden yayılma
(EN 14187-3)

Yatay 5°C
Geçerli değil 1,8mm

1,5mm2%1/2 eğim 23°C

Hacim kaybı (EN 10563) <%5 %0.19 Geçerli değil

Sıvı kimyasallara daldırıldıktan 
sonra kütle ve hacim değişimi
(EN 14187-4)

Kütle değişimi
≤ -%25 kütlece

≤ ± %30 hacmen

Yakıt testi I (kütle) - %24
Yakıt testi II (kütle) - %17
Yakıt testi I (hacim) - %9
Yakıt testi II (hacim) - %3

Yakıt testi I (kütle) - %18
Yakıt testi II (kütle) - %11

Yakıt testi I (hacim) - %22
Yakıt testi II (hacim) %3

Hidrolize dayanım 
(EN 14187-5)

Shore A sertliğinde 
değişim ≤%50 -%15 -%25

Tutuşma dayanımı 
(EN 14187-7)

Akmaz, çatlamaz, 
soyulmaz, sertleşmez 

veya tutuşmaz
Geçer Geçer

Kohezyon -20°C (EN 9047) Sorunsuz Sorunsuz Sorunsuz

Yapışma mukavemeti (EN 8340:2005)
23°C’de ≥ 0.15MPa 0.23MPa - Sorunsuz 0.16 MPa - Sorunsuz

-20°C’de ≥ 0.60MPa 0.45MPa - Sorunsuz 0.51 MPa - Sorunsuz

Elastik geri kazanım (EN 7389) ≥%70 ≥%89 ≥%86

UV ışınıyla hızlandırılmış yaşlandırma 
(EN 14187-8)

%100 uzamada ≤ %±20 
modül değişimi %1.9 %6

Sıvı kimyasallara daldırma sonrasında 
yapışma/kohezyon
(EN 14187-6)

Yakıt Testi I Sorunsuz Sorunsuz

Yakıt Testi II Sorunsuz Sorunsuz

Kullanım Alanları

Üst yapılar, zeminler, bodrum katları ve metrolar dahil bi-
nalar ve mühendislik yapılarındaki hareket derzlerinin sız-
dırmazlığın sağlanmasında kullanılır 

Avantajları

 ■ İlgili uluslararası standartlara uygundur 
 ■ Güçlü, elastik, kauçuk benzeri bir dolgu oluşturur
 ■ Sürekli hareket altında çalışmaya dayanıklıdır 
 ■ Astarlı beton, cam, alüminyum ve paslanmaz çelik 

gibi yüzeylere mükemmel yapışır 
 ■ Şiddetli iklim değişiklikleri kaynaklı fiziksel etkilere 

karşı dayanıklıdır.
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Tanımı

Thioflex 600’ün, tabanca ve dökme kıvamı olarak iki tipi 
mevcuttur. Genel uygulamalar için ideal olan tabanca kı-
vamı, baz ve sertleştiriciden oluşan 2,5 litrelik ambalajında 
kullanıma hazırdır. Yatay uygulamalar için ideal olan dök-
me kıvamı, baz ve sertleştiriciden oluşan 5 litrelik setler 
halindedir.  

Thioflex 600, yüksek binalar ve bakım işlemlerinin zor ol-
duğu, yük altında erken zarar görme riskinin bulunduğu 
diğer yapılar için özellikle önerilir. Tuğla duvar, istinat du-
varları, bodrumlar ve metro derzleri için de uygundur. 

Thioflex 600 dökme kıvamı, zeminlerdeki genleşme derz-
leri, dilatasyonlar ve diğer yatay derzler için uygundur.

Dizayn kriterleri 

Thioflex 600, 5 ile 50 mm genişliğindeki derzlere uygula-
nabilir. Sürekli hareket altında çalışan derzler, aşağıda yer 
alan minimum mastik derinliğine uygun olarak 2:1 / geniş-
lik:derinlik oranıyla dizayn edilmelidir: 

 ■ Metal, cam ve diğer gözeneksiz yüzeyler için 5mm; 

 ■ Tüm gözenekli yüzeyler için 10mm; 

 ■ Trafiğe maruz kalan derzler ve hidrostatik basınca 
maruz kalan derzler için 20mm. 

Mastiğin belirtilen hareket kapasitesinde kalması (%25 
MAF), derz genişlikleri BS 6093’e göre dizayn edilmelidir. 

Gözenekli yüzeylerde astar kullanımı gereklidir. 
Gözeneksiz yüzeylerde, normal şartlarda,astarsız uygula-
nabilmekle birlikte, sürekli su teması altında çalışacak cam 
veya sırlı yüzeyler için astar gereklidir. 

Standartlara Uygunluk

 ■ British Standard EN14188-2:2004* 

 ■ ABD Federal Şartnamesi TT-S-00227E Kasım 1969 
(Değişiklik 1970) 

 ■ DTp Karayolu İşleri Şartnamesi Aralık 1991 seri 1000 
Madde 1017. 

 ■ ASTM C920-87: Tip M, Kalite NS, Sınıf 25. 

* Fosroc Primer 7E gerektirir. 

Özellikleri

Kıvam Çift-komponentli, macun
Renk

Tabanca kıvamı
Dökme kıvamı

Gri
Gri

Hareket Tolerans Faktörü (MAF) (BS 6093):
Hemyüz Birleşim

Bindirmeli Birleşim
% 25
% 50

Fiziksel ve kimyasal 
değişim:

Kimyasal Kürlenme

Kap Ömrü: 2 saat, 25°C’de
Priz alma süresi: 72 saat, 5°C’de

36 saat, 15°C’de
18 saat, 25°C’de

Tam Kürlenme süresi: 4 hafta, 5°C’de
2 hafta,15°C’de
1 hafta, 25°C’de

Uygulama sıcaklığı: 5°C - 50°C arası
Çalışma sıcaklığı: -20°C - +60°C arası
Shore A Sertliği, 25°C’de

Tabanca kıvamı
Dökme kıvamı

20 – 25
15 - 23

Su Altında Çalışabilme Tam kürünü tamamladık-
tan sonra dayanıklı

Kimyasal Dayanım (Sıçrama ve Dökülmelere Karşı)
Seyreltik asitler Dayanıklı
Seyreltik bazlar Dayanıklı

Petrol Dayanıklı
Uçak yakıtları Dayanıklı

Motorin Dayanıklı
Kerosen Dayanıklı

Makine yağları Dayanıklı
Skydrol Dayanıklı

Beyaz ispirto Dayanıklı
Klorürlü solventler Dayanıklı değil

Aromatik solventler Dayanıklı değil
Seyreltik oksitleyici asitler Dayanıklı değil

Biyolojik dayanım: Thioflex 600 mikrobiyo-
lojik canlıların bulunduğu 
ortamlarda test edilmiş 
ve aerobik koşullara karşı 
dayanıklı olduğu kanıtlan-
mıştır.

Katı madde içeriği: %100
Yoğunluk: 1.62 kg/litre
Parlama noktası: >65°C 

Tutuşabilirlik: Tutuşabilir ancak alev 
iletmez
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Uygulama Talimatları

Derz hazırlığı 
Derz yüzeyleri tamamen kuru, temiz olmalı ve buzdan 
arındırılmalıdır. Toz ve kalıntılar, sert tel fırça, veya meka-
nik yöntemler ile yüzeyden tamamen kaldırılmalıdır. Metal 
yüzeyler, pas, kaynak artığı ve koruyucu kaplamalardan 
tamamen arındırılmalıdır. Her türlü yağ ve gres kalıntısı 
Fosroc Equipment Cleaner vb. malzemeler ile temizlen-
melidir.

Sızdırmazlık kanalı tabanına, ayırıcı katman yerleştirme-
den önce, genleşme derz malzemesinin sıkıca yerleştiğin-
den ve herhangi bir boşluk oluşturmadığından emin olun-
malıdır.

Not: Hydrocell XL veya Expandafoam gözenekli polietilen 
derz plakalarının uygulandığı genleşme derzlerinde ayırıcı 
derz fitili kullanılması gerekli değildir. İnşaat ve çatlak kont-
rol derzlerinde bir ayırıcı bant veya derz fitili kullanılmalıdır. 
Hidrostatik basınç altında çalışacak  yerlerde sadece ayı-
rıcı bant kullanılmalıdır, köpük derz fitili kullanılmamalıdır. 

Düzgün bir görüntü elde etmek için, astar uygulamadan 
önce derz kenarları bantlanmalı ve derz dolgusu uygula-
masının hemen akabinde çıkartılmalıdır.

Astarlama 
Fosroc Primer 4 P7 veya 7E Astarları, aşağıda açıklandığı 
şekilde kullanılmalıdır.

Fosroc Primer 4: Sürekli su altında çalışacak cam ve 
seramik yüzeyler için tasarlanmış, tek bileşenli şeffaf likit 
forma sahip olup fırça veya sünger ile uygulanabilir. İnce 
bir kat olarak uygulandıktan sonra mastik uygulamasına 
geçmeden önce 2-5 dakika kurumaya bırakılmalıdır.

Fosroc Primer P7: Beton, taş, tuğla, ahşap ve seramik ka-
roların sırsız kenarlarında fırçayla uygulanan tek bileşenli 
şeffaf astardır. Temiz, kuru bir fırça vasıtasıyla tüm yüzeyi 
kaplayacak şekilde ince bir kat olarak uygulanmalıdır. Derz 
tabanına aşırı miktarda astar uygulanmamalıdır. Thioflex 
600, astarın içindeki solvent buharlaştıktan sonra astar 
parmak kurululuğuna geldiğinde uygulanmalıdır.Eğer üç 
saat içinde uygulamaya başlanmamışsa astarlama işlemi 
tekrarlanmalıdır.

Fosroc Primer 7E: Derzlerin sürekli su temasında çalı-
şacağı veya EN14188 standardına uygunluğun gerektiği 
yerlerde, beton, taş, tuğla, ahşap ve sırsız seramik kenar-
larına fırça ile uygulanan iki bileşenli astardır. 

Sertleştirici, baz komponentin içerisine boşaltılmalı ve ka-
pağı kapatılarak iyice çalkalanmalıdır. Temiz kuru bir fırça 
ile derz kenarları astarlanmalı, derz tabanında astar biriki-
mine izin verilmemelidir. Astar uygulamasını takip eden 30 
dakika ile 4 saat içinde Thioflex 600 uygulanmalıdır. 

4 saat içinde uygulamanın yapılamaması durumunda, 
astarın mekanik olarak çıkarılması ve yeniden astarlama 
yapılması gerekmektedir. Astar komponentleri bölünme-
melidir.

Demir ve çelik malzemeler mastik uygulamadan önce ko-
rozyon dayanıklı bir astar ile korunmalıdır. 

Karıştırma 

Tabanca kıvamı: Baz ve sertleştirici, tek bir kutuda karış-
tırılmaya hazır olarak gelir. Ürün elektrikli mikser yardımıy-
la düşük devirde (300 ile 500 rpm) iyice karıştırılmalıdır. 
Doğru kürlenme homojen karışım ile elde edilebilir. Soğuk 
havalarda, Thioflex 600 24 öncesinden oda sıcaklığında 
şartlanması karışımı kolaylaştırır.

Karıştırdıktan hemen sonra, Mastik bir derz tabancasına 
(Fosroc “G” Gun gibi) doldurularak derze uygulanmalıdır.

Dökme kıvamı: Thioflex 600 dökme kıvamı için, 
komponentler farklı ambalajlardadır. Sertleştirici kompo-
nent, baz içerisine tamamen boşaltılmalı ve tabanca kıva-
mında açıklanan şekilde karıştırılmalıdır. Dökme kıvamı, 
yatay derzlere direkt dökülebilir veya 15mm'den daha dar 
yatay derzlere Fosroc 'G' Tabancası ile uygulanabilir. 

Sonlandırma 

Uygulama sonunda düz bir yüzey elde edilmelidir. Derz yü-
zeyini düzeltmek için seyreltik deterjan solüsyonu vb kul-
lanılabilir. Uygulama sonunda maskeleme bantları derhal 
çıkarılmalıdır.

Temizlik

Ekipmanları kullandıktan hemen sonra Fosroc Equipment 
Cleaner ile temizleyin.

Uygulama Ekibi

Müteahhit veya İşveren, derz dolgu işlerinde uzman bir 
uygulayıcı bayi ile çalışmak isteyebilir. Bayileri Fosroc’tan 
öğrenebilirsiniz. 

Bakım 

Özel bir işlem gerektirmez. Normal kontroller sırasında 
tespit edilen hasarlar, onarılmalı veya değiştirilmelidir. 

Paketleme

Thioflex 600 Tabanca Kıvamı 4 x 2,5 Litre 
Thioflex 600 Dökme Kıvamı 5 litre set
Primer P7 0,5 – 5 litre 
Primer 7E 1 litre
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Sarfiyat
Derz Boyu-

tu (mm) Litre/m 2,5 litre/ m 5 litre /m

5  x  5 0,025 100,00 200,00
5  x  10 0,050 50,00 100,00
10 x 10 0,100 25,00 50,00
20 x 10 0,200 12,50 25,00
20 x 15 0,300 8,33 16,67
20 x 20 0,400 6,25 12,50
40 x 20 0,800 3,12 6,25
40 x 25 1,000 2,50 5,00
40 x 30 1,200 2,00 4,00
40 x 40 1,600 1,56 3,12
50 x 25 1,250 2,00 4,00
50 x 30 1,500 1,67 3,33
50 x 40 2,000 1,25 2,25
50 x 50 2,500 1,00 2,00

Thioflex 600 Astar Sarfiyatları
(1 astar kutusu başına metre)

Derz 
Derinliği 

(mm)

Primer 
4 Primer P7 Primer 

7E
250 ml 0,5 litre 5 litre 1 litre

10 750 300 375 3000 3750 400

15 500 200 250 2000 2500 266

20 375 150 188 1500 1875 200

25 300 120 150 1200 1500 160

30 250 100 125 1000 1250 134

40 188 75 94 750 938 100

50 150 60 75 600 750 80

Sarfiyatlar teoriktir. Yüzey kalitesi ve emicilik değerlerine 
göre değişiklik gözterebilir. Zaiyat dikkate alınmamıştır.

Kısıtlamalar 

 ■ Boya filmleri ürünün hareket özelliklerini kısıtladığın-
dan dolayı, üzerinin boyanması tavsiye edilmemek-
tedir.Ancak, boya uygulamasının gerekli olması ha-
linde, uyumluluk testlerinin yapılması gerekmektedir. 

 ■ Thioflex 600, zift veya bitüm içeren malzemelerle 
doğrudan temas etmemelidir. 

 ■ Thioflex 600, içme suyuyla temas eden yerler için 
uygun değildir; bunun yerine Nitoseal MS600 kulla-
nılmalıdır..

Saklama ve Raf Ömrü

Açılmamış orijinal kutuları içinde 5°C ila 27°C sıcaklıklar 
arasında kuru bir yerde saklanması halinde depolama 
ömrü 12 aydır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ürün güvenlik bilgi föyüne bakın

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/3005/20/B
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Brushbond FLXIII

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, 
polimer takviyeli ultra esnek su yalıtım malzemesi

Kullanım Alanları

Brushbond FLXIII, teraslar, ıslak hacimler, su depoları 
ve havuzlar için eksiz, dayanıklı, elastomerik su yalıtım 
membranıdır:

Avantajları
 ■ Nemli yüzeylere uygulanabilir
 ■ Astar gerektirmez
 ■ İçme suyu ile direkt temasta kullanılabilir
 ■ Elastomerik - çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
 ■ Kürünü tamamladığında hafif trafik yüklerini kaldırabilir 
 ■ Sürekli durgun su temasında kullanıma uygundur

 ■ Direkt UV teması altında kullanılmasında sakınca yoktur.

Tanımı

Brushbond FLXIII, kullanıma hazır setler halinde, çimen-
to ve akrilik esaslı, çift komponentli, polimer takviyeli su 
yalıtım sistemidir. Karıştırıldığında, kolaylıkla fırça ile 
uygulanabilen bir kıvam elde edilir.  Sert kıllı fırça, rulo 
veya mala yardımıyla uygulanır. 

Brushbond FLXIII, özel olarak seçilmiş çimento, sert ag-
regalar ve katkılardan oluşan komponent A ve likit poli-
mer komponent B’den oluşmaktadır. Bu sayede, yüksek 
aderans, sağlamlık, esneklik, sertlik ve uzun ömür özellik-
lerine sahiptir.

Standartlara Uygunluk

Brushbond FLXIII aşağıdaki standartlara uygundur: 

BS6920 : 2000

Özellikler
Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü, 25°C'de 120 dakika
Yoğunluk 1,55 gr/cm3

Servis Sıcaklığı -40°C  - +80°C
Alt yüzeye aderans
(ASTM D4541:1989) >1 N/mm² 
Shore A sertliği
(ASTM D2240:1997) 62
Çekme dayanımı
(ASTM D412-91) >1 N/mm²   
Su buharı geçirgenliği
(ASTM E96:1995) 0.608 g/saat-m²
Su basıncı dayanımı
3 mm kalınlıkta >7 bar (pozitif)
Çatlak köprüleme 
(EN 1063-7) A5(>2,5 mm)

Standartlara Uygunluk
Brushbond FLXIII aşağıdaki standartlara uygundur: 

BS6920 : 2000

Kullanım talimatları

Hazırlık

Aderansı zayıflatacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya ola-
bilecek diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygun 
mekanik aşındırma yöntemleri ile uygulama yüzeyindeki 
çimento şerbeti ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, serbest 
parçacıklar, toz ve kir yıkanarak yüzey temizlenmelidir. Ge-
rekli olması durumunda, yüzeydeki bozukluklar Renderoc 
tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Karıştırma

Brushbond FLXIII komponent B, uygun bir karıştırma ka-
bına boşaltılmalı ve elektrikli mikser yardımıyla düşük de-
virde (350-450 rpm) karıştırılırken, topaklaşmayı önlemek 
için komponent A yavaş yavaş eklenmeli ve homojen, to-
paksız bir karışım elde edilinceye kadar 4-5 dakika karıştı-
rılmalıdır. Karışım kap ömrü içinde kullanılmalıdır.

Uygulama

En iyi sonuçlar için, Brushbond FLXIII uygulamadan önce 
yüzey nemlendirilmelidir. Uygulama öncesi yüzey su biri-
kintilerinden arındırılmalıdır. Tercihen genişliği 120-200 
mm arası olan kısa, sert kıllı bir fırça kullanılabilir. Toplam 
minimum 2,5 kg/m2 sarfiyata ulaşılıncaya kadar, katlar ha-
linde uygulanmalıdır. Karışım kıvamı çok akışkan olduğun-
dan, düşey ve baş üstü uygulamalarda, kat başı sarfiyat 
azalacak, 3 veya daha fazla kat uygulaması gerekecektir.

Mala uygulamasında, alt yüzeyin düzgün olmasına ve kuş 
gözenekleri gibi bozuklukların  olmamasına dikkat edilme-
lidir. 

Köşe dönüşlerinde, sistem üzerine gelecek yükleri azalt-
mak için, Nitoband Joint Tape kullanılmalıdır. 

Brusbond FLXIII, ultra esnek özelliklere sahip bir malze-
medir. İzolasyon sisteminin çekme dayanımlarını arttırmak 
için taşıyıcı kece kullanılması malzemenin esneklik de-
ğerlerini azaltacaktır. Ancak gerekmesi durumunda uygun 
keçe tipi için Fosroc Teknik servisi ile irtibata geçilmelidir.

1504-2
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Temizlik
Brushbond FLXIII bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıl-
dıktan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini al-
mış malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik servis

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kısıtlamalar

 ■ Hava veya yüzey sıcaklığı +35°C'den yüksek ise 
Brushbond FLXIII uygulanmamalıdır. Aksi halde, yü-
zeyde renk farklılıkları oluşur.

 ■ Yüzme havuzlarında kullanılacak ise üzerinin kap-
lanması gerekmektedir.

 ■ Uygulama yüzeyinde bulunan, rijit ve hareketli, çat-
lak ve derzlerde, Nitoband Joint Tape uygulaması 
tavsiye edilir.

 ■ Gözenekli yüzeylerde, gözenekleri kapatmak için 
Renderoc FC uygulandıktan sonra Brushbond FLXIII 
uygulanmalıdır.

 ■ Direkt UV temasında kullanılacak ise, uygulandığı 
yüzeyin termal değişkenler altındaki hareketlerinin 
malzeme tarafından tolere edilebilecek sınırlar içeri-
sinde olduğundan emin olunmalıdır.

Paketleme
Brushbond FLX III : 25 kg (15 lt) set

Komponent A (Toz) : 15 kg torba
Komponent B (Likit) : 10 kg bidon

Sarfiyat
Brushbond FLX III : Toplam min.2,5 kg/m2

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır.  Güneş ışınların-
dan uzakta +10°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda sak-
lanmalıdır. Toz komponenti nem ve rutubetten korunmalı. A 
ve B komponentlerin donmasına izin verilmemelidir.

Notlar

Gerekli olması durumunda Brushbond FLXIII, çimento 
esaslı tamir ve montaj harçları, çimento esaslı grout sis-
temleri ve çimento ve çimento akrilik esaslı yarı esnek, tam 
esnek izolasyon ürünleri üzerine uygulanabilir. Detaylar 
için Fosroc Teknik Servisi ile irtibata geçiniz.

Aşağıda belirtilen, Çimento ve Akrilik esaslı, çift kompo-
nentli su izolasyon ürünlerimizde yapılan ultra esnek, tam 
esnek ve yarı esnek tanımlamaları, EN 1504-2 altındaki 
EN 1063-7 çatlak köprüleme standardına göre yapılmıştır. 
Bu tanımlamalar tamami ile Fosroc özelinde olup, Fosroc 
çimento ve akrilik esaslı su izolasyon ürünlerinin perfor-
mans farklılıklarını kolay ifade edebilme amaçlıdır.

Tanımlama Sınıfı Çatlak Örtme Genişliği (µm)

Ultra Esnek A5 >2500

Tam Esnek A3, A4 500 - 2500

Yarı Esnek A1, A2 <500

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Brushbond FLXIII, su ile karıştırıldığında veya nemlen-
diğinde cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento 
tozları içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt 
veya gözlerinize temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbi-
se, eldiven, göz koruması ve solunum koruma donanım-
ları kullanın. Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem 
tavsiye edilir. Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su 
ile yıkayın ve ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere 
temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız 
ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi 
yardım alınız – kusmayınız.

Yangın

Brushbond FLXIII yanıcı değildir.
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Brushbond GP

Kullanım Alanları

Havayla temas eden betonarme yapıları, su, asit gazları, 
klorür iyonları ve oksijen saldırılarına karşı korur. Ayrıca 
ürün, yeni ve eski yapılardaki diğer çimento ve taş yüzey-
leri korumak için de uygundur. Tipik uygulamaları:

 ■ Beton & taş yüzeylerin yeniden profillendirilmesi

 ■ Rötre çatlakları köprülemek için esnek kaplama

 ■ Su depoları, havuzlar, perdeler ve ıslak hacimler için 
su yalıtımı

 ■ Mermer, granit ve seramik altı su yalıtımı için uygun-
dur, su sızıntılarını ve lekelenmeyi önler.

Avantajları

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları ve su için mükemmel 
bir bariyer

 ■ Su buharı geçirgenliği mevcuttur

 ■ Su yalıtımı - su depoları için uygundur

 ■ Uzun süreli hava temasının etkilerine karşı yüksek 
mukavemet, UV saldırıları dahil tüm iklim koşulların-
da dayanıklı

 ■ Minimum yüzey hazırlığı gerektirir ve düşük işçilik 
maliyeti vardır

 ■ Betona benzer termal genleşmesi ile uygulama yü-
zeyi ile uyumludur ve esnektir

 ■ Kuş gözenekleri ve çukurları etkili bir şekilde kapatır

 ■ Aşınma dayanımını artırır

 ■ Betonda karbonatlaşmayı engeller.

Tanımı

Brushbond GP, kullanıma hazır halde sunulan çift kompo-
nentli akrilik polimer takviyeli, çimento içerikli bir su yalıtım 
sistemidir. Brushbond GP, sert fırça, rulo, sprey veya mala 
yardımıyla kolaylıkla uygulanır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Şartname

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, polimer takviyeli 
su yalıtım malzemesi. Su yalıtım malzemesi, özel olarak 
seçilmiş çimento, agrega, katkılardan oluşan komponent A 
ve akrilik kopolimer katkılar içeren komponent B’den olu-
şacaktır. Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı 2 mm’den 
az olmayacaktır ve aşınma ve hava şartlarına karşı daya-
nıklı olacak ve zararsız inorganik asitler, motorin, benzin, 
klorür,buz çözme tuzları, organik solventlere karşı kimya-
sal dayanıma sahip olacaktır.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü, 25°C’de 120 dakika
Renk Gri
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Yoğunluk 1,884 gr/cm3

Yapışma dayanımı
(ASTM D4541:1989) >1 N/mm² 
Çekme dayanımı
(ASTM D412-91) >2,5 N/mm²   
Su buharı geçirgenliği
(EN ISO 7783) Clas I Sd<5
Kapiler su emme
(EN 1062-3) <0,1 kg/m2h0.5

Basınçlı su dayanımı
3 mm uygulama kalınlığı >2 bar (pozitif)

Kullanım talimatları

Hazırlık
Aderansı zayıflatacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya ola-
bilecek diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

Uygun mekanik aşındırma yöntemleri ile uygulama yüze-
yindeki çimento şerbeti ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, 
ve yıkanarak yüzey temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar 
Renderoc tamir harçları ile tamir edilmelidir. Brushbond GP 
uygulamasından önce tüm yüzeyler temiz su ile nemlendi-
rilmelidir.

Uygulama yapılan mekândaki köşelere, birleşim yerlerine 
pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı olmayan durumlarda 
birleşim detayları ovalleştirilmeli ve harca file takviye edil-
melidir.

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, 
polimer takviyeli yarı esnek su yalıtım malzemesi
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Brushbond GP

Karıştırma
Brushbond GP komponent B, uygun bir karıştırma kabı-
na boşalmalı ve elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde 
(350-450 rpm) karıştırılırken, topaklaşmayı önlemek için 
komponent  A yavaş yavaş eklenmeli ve homojen, topaksız 
bir karışım elde edilinceye kadar 2-5 dakika karıştırılmalı-
dır. Karışım kap ömrü içinde kullanılmalıdır.

Uygulama
En iyi sonuçlar için, Brushbond GP uygulamadan önce yü-
zey nemlendirilmelidir. Uygulama öncesi yüzey su birikin-
tilerinden arındırılmalıdır. Tercihen genişliği 120-200 mm 
arası olan kısa, sert kıllı bir fırça kullanılabilir. Mala uygula-
masında, alt yüzeyin düzgün olmasına ve kuş gözenekleri 
gibi bozuklukların  olmamasına dikkat edilmelidir. 

Köşe dönüşlerinde, sistem üzerine gelecek yükleri azalt-
mak için, Nitoband Joint Tape kullanılmalıdır. 

Sprey uygulamalarda doğru kıvamı elde etmek için doğ-
rukarışım oranları kullanılmalıdır. Sıcak iklim koşullarında, 
dışdekoratif yüzeyler için sprey uygulaması en iyi seçenek 
olacaktır. Nozul, 3-4 mm ölçüye sahip olmalı ve 6-8 bar 
basınç kullanılmalıdır.

Genel su yalıtımı için, her bir katın en az 1 mm kalınlıkta 
olması tavsiye edilir. Minimum 2 mm kuru film kalınlığı elde 
etmek için iki kat halinde uygulanmalıdır.

Paketleme
Brushbond GP 25 kg (13,3lt) set

Komponent A (Toz) 20 kg torba
Komponent B (Likit) 5 kg bidon

Sarfiyat
Brushbond GP 1,88 kg/m2/mm

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır.  Güneş ışınla-
rından uzakta, kuru ortamda,+10°C ve +35°C arasındaki 
sıcaklıklarda saklanmalıdır. B komponentin donmasına 
izin verilmemelidir.

Temizlik

Brushbond GP bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar
 ■ Ürün üzerine kaplama veya boya uygulanacak ise, 

uyumluluğu sağlamak için denemeler yapılmalıdır. 
Ek tavsiyeler için yerel Fosroc ofisinize başvurun.

 ■ Hava veya yüzey sıcaklığı 35°C’den yüksek ise 
Brushbond GP uygulanmamalıdır. Aksi halde, yüzey-
de renk farklılıkları oluşur.

 ■ Alt yüzey sıcaklığı 5°C’den az ise Brushbond GP uy-
gulanmamalıdır.

 ■ Uygulamaya müteakip 48 saat içinde don ihtimali 
mevcut ise BrushbondGP uygulanmamalıdır.

 ■ Hızlı kürlenmenin oluşabileceği rüzgarlı havalarda 
veya 20°C’de 2 saat içinde veya 5°C’de 20 saat için-
de (%80’e kadar Bağıl Nem) yağmur ihtimali olan or-
tamlarda Brushbond GP uygulanmamalıdır.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Brushbond GP, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğin-
de cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozla-
rı içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya 
gözlerinize temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise, el-
diven, göz koruması ve solunum koruma donanımları kul-
lanın. Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye 
edilir. Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıka-
yın ve ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere temas 
durumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıb-
bi yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım 
alınız – kusmayınız.

Yangın

Brushbond GP yanıcı değildir.
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Brushbond TGP

Beton yüzeylerdeki kılcal çatlaklara yöne-
lik çimento esaslı, sürme veya serpme uy-
gulanabilen kristalize su yalıtım sistemidir

Kullanım Alanları

Brushbond TGP, 3 bar’ a kadar hidrostatik su basınçlarına 
karşı betonu yalıtmak için dizayn edilen kristalize, çimento 
esaslı bir su yalıtım sistemidir. Örnek uygulama alanları:

 ■ Atık su arıtma ve su arıtma tesisleri

 ■ Su depoları

 ■ Beton borular

 ■ Rögarlar

Avantajları

 ■ Betona nüfuz eder, kılcal çatlakları kapatır

 ■ Klorür içermez

 ■ Uygulanması kolay ve ekonomiktir

 ■ Kapalı ve açık alanlardaki eski veya yeni betona uy-
gulanabilir

 ■ Zemin altı veya üstü için uygundur

 ■ Yüzey hasarı, sistemi etkilemeyecektir. 

Tanımı

Brushbond TGP kristalize su yalıtım sistemi, portland çi-
mentoları, kuvars agregalar ve özel kimyasallardan oluşan 
bir karışımdır. Nemli ortamlarda, Brushbond TGP’deki aktif 
kimyasal katkılar betona nüfuz eder ve serbest kireç ile re-
aksiyona girerek çözünmez kristaller üretir.

Bu kristalin oluşumu, büzülme veya genleşmenin yol açtığı 
kılcal ve mikro çatlakları doldurarak beton gözenekliliğini 
azaltır. Salt bir yüzey bariyeri sağlayan su yalıtım memb-
ranlarının aksine, Brushbond TGP sulu ortamda kristaller 
üretmeye devam ederek uzun ömürlü geçirimsizlik sağlar.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Eski beton

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve yabancı maddeler-
den arındırılmalıdır. Temizlik, yüksek basınçlı su jetiyle ya-
pılabilir.

Yüksek basınçlı su jeti ile mekanik temizlik, yüzey doygun-
luğu ve yüzey pürüzlülüğü aynı anda elde edilmesinden 
dolayı tercih edilen yüzey hazırlama yöntemidir. Brush-
bond TGP uygulanacak tüm yüzeyler önceden suya do-
yurulmalıdır.

Yeni beton

Kalıplar alındıktan sonra, yüzeydeki her türlü toz, toprak, 
ve yabancı maddeleri uzaklaştırmak için su jeti ile temizlik 
yapılmalıdır. Uygulanacak yüzey, temiz su ile doygun hale 
getirilmelidir.

Karıştırma
Kıvam

Sürme kıvamı için; 20 kg’lık torbaya 6,6 litre temiz içme 
suyu eklenmeli, kremsi bir kıvam elde edilinceye kadar bir 
elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde (300-500 rpm) 
iyice karıştırılmalıdır.

Harç kıvamı için, yukarıda belirtilen karıştırma talimatla-
rı takip edilerek, 20 kg’lık ürüne 3.0-3,6 litre temiz içme 
suyu eklenmeli ve homojen bir kıvam elde edilinceye kadar 
karıştırılmalıdr. 25°C ve %50 Bağıl Nem koşullarında 20 
dakikada tamamen tüketilecek miktardan fazla malzeme 
hazırlanmamalıdır. Kıvam koyulaşmaya başladığında tek-
rar karıştırılarak kıvam düzeltilebilir, kesinlikle su eklenme-
melidir.

Uygulama
Taze betonda serperek kuru uygulama

Brushbond TGP doğrudan torbadan kullanılmalıdır. Koru-
yucu ekipman kullanarak, taze beton üzerine ortalama 1.2 
- 1.3 kg/m²  sarfiyat ile ürün dağıtılmalı ve sonra mala ile 
yayılmalıdır. Tozun %50’sinin önce tek bir yönde dengeli 
bir şekilde dağıttıktan sonra kalan %50’nin ilk uygulamaya 
dik açıda olacak şekilde dağıtılması tavsiye edilir.

Rüzgarlı havalarda toz kaybını azaltmak için toz ürünü ıs-
lak betona olabildiğince yakın serpilmelidir. Büyük alanlar-
da, döner tip serici işinizi hızlandıracaktır.

İki aşamalı bir uygulama tavsiye edilir: İlk aşamada 
bırakılacak kaba yüzey, ikinci katmanın daha iyi 
tutunmasını sağlar. Son olarak, mala yardımıyla uygulama 
tamamlanmalıdır.

Mevcut betonda sulu karışım şeklinde uygulama

Brushbond TGP ıslak karışım, yumuşak bir fırça, süpürge 
veya sıva spreyi ile uygulanabilir. Karışımın, delikler, çu-
kurlar, gözenekler, derzlere iyice yerleşmesi sağlanmalıdır. 
İlk kat başlangıç prizini aldığında (sıcaklığa bağlı olarak ge-
nellikle bir saat) ikinci kata başlanmalı, ilk kat kuruduğunda 
ikinci kata geçmeden önce yüzeyi nemlendirilmelidir.
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Brushbond TGP

Brushbond TGP uygulamadan önce, aktif su sızıntıları, 
hızlı priz alan su durdurucu Renderoc Plug harcı (ilgili bilgi 
föyüne bakınız) kullanılarak durdurulmalıdır.

Kürlenme ve koruma
Brushbond TGP uygulamaları, en az 48 saat nemli tutul-
malıdır. Bu nedenle ilk priz sonrası su spreyi ile kürlenmesi 
tavsiye edilir. Yüzey, 48 saatlik süre içinde günde en az 3-4 
defa nemlendirilmelidir.

Sıcak iklimlerde, yüzey sürekli olarak nemli kalacak şekil-
de daha sık spreyleme yapılması tavsiye edilir. Yüzeyin 
nemli tutulması kristallerin oluşabilmesi için zorunlu bir uy-
gulamadır.

Yüzeyler, 48 saat hafif yük trafiği ve 7 gün ağır yük tra-
fiğine karşı korunmalıdır. Uygulandıktan sonra en az 48 
saatboyunca Brushbond TGP, şiddetli rüzgarlar, yükseksı-
caklıklar, yağmur ve donma gibi ağır hava koşullarına karşı 
korunmalıdır.

Temizlik
Brushbond TGP uygulaması bittikten hemen sonra, tüm 
alet ve ekipmanlar temiz su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş 
madde sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Brushbond TGP, ortam sıcaklığının +5ºC ve altın-
da olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Brushbond 
TGP’nin tam olarak hazır olması uygulamadan sonra 
2-3 hafta sürebilir.

 ■ Brushbond TGP, bir yapıdaki sızıntılı çatlakların ka-
patılmasında kullanılamaz.Fosroc Nitofill enjeksiyon 
ürünlerine kullanılmalıdır.

Paketleme
Brushbond TGP 20 kg torba
Sarfiyat

Islak 1 – 1,5 kg/m2/kat
Kuru 1,2 – 1,3 kg/m2/kat

Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve or-
tam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır.  Güneş ışınla-
rından uzakta, kuru ortamda,+5°C ve +35°C arasındaki 
sıcaklıklarda saklanmalıdır. Likit komponentin donmasına-
izin verilmemelidir.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik

Brushbond TGP, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğin-
de cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozla-
rı içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya 
gözlerinize temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise, el-
diven,göz koruması ve solunum koruma donanımları kul-
lanın. Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsi-
ye edilir. Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile 
yıkayın ve ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere 
temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız 
ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi 
yardımalınız – kusmayınız.

Yangın
Brushbond TGP yanıcı değildir
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Brushbond

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, poli-
mer takviyeli yarı esnek su yalıtım malzemesi 

Kullanım Alanları

Havayla temas eden betonarme yapıları, su, asit gazları, 
klorür iyonları ve oksijen saldırılarına karşı korur. Ayrıca 
ürün, yeni ve eski yapılardaki diğer çimento ve taş yüzey-
leri korumak için de uygundur. Tipik uygulamaları:

 ■ Beton & taş yüzeylerin yeniden profillendirilmesi

 ■ Rötre çatlakları köprülemek için esnek kaplama

 ■ Su depoları, havuzlar, perdeler ve ıslak hacimler için 
su yalıtımı

 ■ Yaya trafiğine dayanıklı güçlü bir kaplama

 ■ Mermer, granit ve seramik altı su yalıtımı için uygun-
dur, su sızıntılarını ve lekelenmeyi önler.

Avantajları

 ■ Karbondioksit, klorür iyonları ve su için mükemmel 
bir bariyer

 ■ Su buharı geçirgenliği mevcuttur

 ■ Su yalıtımı - su depoları için uygundur

 ■ Uzun süreli hava temasının etkilerine karşı yüksek 
mukavemet, UV saldırıları dahil tüm iklim koşulların-
da dayanıklı

 ■ Minimum yüzey hazırlığı gerektirir ve düşük işçilik 
maliyeti vardır

 ■ Betona benzer termal genleşmesi ile uygulama yü-
zeyi ile uyumludur ve esnektir

 ■ Kuş gözenekleri ve çukurları etkili bir şekilde kapatır

 ■ Aşınma dayanımını artırır

Tanımı

Brushbond, kullanıma hazır halde sunulan çift komponentli 
akrilik polimer takviyeli, çimento içerikli bir su yalıtım siste-
midir. Brushbond, sert fırça, rulo, sprey veya mala yardı-
mıyla kolaylıkla uygulanır.

Dizayn kriterleri

Minimum 2 mm kuru film kalınlığı elde etmek için iki kat 
halinde uygulanmalıdır. Hafif trafik yüküne maruz kalan 
alanlarda en az 2 mm kalınlıkta uygulanmalı ve orta-ağır 
trafiğe maruz kalan alanlarda ise ilaveten 2 mm daha uy-
gulanmalıdır. 

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü, 25°C’de 80 dakika
Kap Ömrü, 35°C’de 50 dakika
Renkler Gri
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +45°C
Yoğunluk 1,93 gr/cm3

Yapışma dayanımı
(ASTM D4541:1989) >1 N/mm² 
Çekme dayanımı
(ASTM D412-91) >1 N/mm²   
Su buharı geçirgenliği
(ASTM E96:1995) >300 g/m2/gün
Karbonlaşma dayanımı
Brushbond kaplı 0 mm
Kaplamasız (NT Build 372) 1,5 mm

Şartname

Çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, polimer takviyeli 
su yalıtım malzemesi. Su yalıtım malzemesi, özel olarak 
seçilmiş çimento, agrega, katkılardan oluşan komponent A 
ve akrilik kopolimer katkılar içeren komponent B’den olu-
şacaktır. Kaplamanın toplam kuru film kalınlığı 2 mm’den 
az olmayacaktır ve aşınma ve hava şartlarına karşı daya-
nıklı olacak ve zararsız inorganik asitler, motorin, benzin, 
klorür,buz çözme tuzları, organik solventlere karşı kimya-
sal dayanıma sahip olacaktır.

Kullanım talimatları

Hazırlık
Aderansı zayıflatacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya 
olabilecek diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uy-
gun mekanik aşındırma yöntemleri ile uygulama yüzeyin-
deki çimento şerbeti ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, ve 
yıkanarak yüzey temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar 
Renderoc tamir harçları ile tamir edilmelidir. Brushbond 
uygulamasından önce tüm yüzeyler temiz su ile nemlen-
dirilmelidir.
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Brushbond

Karıştırma
Brushbond komponent A, uygun bir karıştırma kabına bo-
şalmalı ve elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde (350-
450 rpm) karıştırılırken, topaklaşmayı önlemek için kom-
ponent A yavaş yavaş eklenmeli ve homojen, topaksız bir 
karışım elde edilinceye kadar 2-5 dakika karıştırılmalıdır. 
Karışım kap ömrü içinde kullanılmalıdır.

Uygulama
En iyi sonuçlar için, Brushbond uygulamadan önce yüzey 
nemlendirilmelidir. Uygulama öncesi yüzey su birikintilerin-
den arındırılmalıdır. Tercihen genişliği 120-200 mm arası 
olan kısa, sert kıllı bir fırça kullanılabilir. 

Mala uygulamasında, alt yüzeyin düzgün olmasına ve kuş 
gözenekleri gibi bozuklukların  olmamasına dikkat edilme-
lidir. 

Köşe dönüşlerinde, sistem üzerine gelecek yükleri azalt-
mak için, Nitoband Joint Tape kullanılmalıdır. 

Sprey uygulamalarda doğru kıvamı elde etmek için doğ-
rukarışım oranları kullanılmalıdır. Sıcak iklim koşullarında, 
dışdekoratif yüzeyler için sprey uygulaması en iyi seçenek 
olacaktır. Nozul, 3-4mm ölçüye sahip olmalı ve 6-8 bar ba-
sınç kullanılmalıdır.

Genel su yalıtımı için, her bir katın en az 1 mm kalınlıkta-
olması tavsiye edilir. Hafif trafik yüküne maruz kalan alan-
lardaen az 2 mm kalınlıkta uygulanmalı ve orta-ağır trafi-
ğemaruz kalan alanlara ek bir 2 mm daha uygulanmalıdır.

Temizlik

Brushbond bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Ürün üzerine kaplama veya boya uygulanacak ise, 
uyumluluğu sağlamak için denemeler yapılmalıdır. 
Ek tavsiyeler için yerel Fosroc ofisinize başvurun.

 ■ Hava veya yüzey sıcaklığı 45°C’den yüksek ise 
Brushbond uygulanmamalıdır. Aksi halde, yüzeyde 
renk farklılıkları oluşur.

 ■ Alt yüzey sıcaklığı 5°C’den az ise Brushbond uygu-
lanmamalıdır.

 ■ Uygulamaya müteakip 48 saat içinde don ihtimali 
mevcut ise Brushbond uygulanmamalıdır.

 ■ Hızlı kürlenmenin oluşabileceği rüzgarlı havalarda 
veya 20°C’de 2 saat içinde veya 5°C’de 20 saat için-
de (%80’e kadar Bağıl Nem) yağmur ihtimali olan or-
tamlarda Brushbond uygulanmamalıdır.

Paketleme
Brushbond 27 kg (14 lt) set

Komponent (Toz) 20 kg torba
Komponent B (Likit) 7 kg bidon

Sarfiyat
Brushbond 1,93 kg/m2/mm

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır.  Güneş ışınla-
rından uzakta, kuru ortamda,+10°C ve +35°C arasındaki 
sıcaklıklarda saklanmalıdır. B komponentin donmasına 
izin verilmemelidir.

Notlar

Aşağıda belirtilen, Çimento ve Akrilik esaslı, çift kompo-
nentli su izolasyon ürünlerimizde yapılan ultra esnek, tam 
esnek ve yarı esnek tanımlamaları, EN 1504-2 altındaki 
EN 1063-7 çatlak köprüleme standardına göre yapılmıştır. 
Bu tanımlamalar tamami ile Fosroc özelinde olup, Fosroc 
çimento ve akrilik esaslı su izolasyon ürünlerinin perfor-
mans farklılıklarını kolay ifade edebilme amaçlıdır.

Tanımlama Sınıfı Çatlak Örtme Genişliği (µm)

Ultra Esnek A5 >2500

Tam Esnek A3, A4 500 - 2500
Yarı Esnek A1, A2 <500

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Brushbond, su ile karıştırıldığında veya nemlendiğinde cilt 
için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento tozları içer-
mektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt veya göz-
lerinize temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbise, eldiven, 
göz koruması ve solunum koruma donanımları kullanın. 
Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem tavsiye edilir. 
Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su ile yıkayın ve 
ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere temas du-
rumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi 
yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım 
alınız – kusmayınız.

Yangın

Brushbond yanıcı değildir.

TR/8002/20/B
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Conplast Controller

Rötreyi azaltan beton katkı maddesi 

Kullanım Alanları

 ■ Temeller

 ■ Kanallar

 ■ Sızdırmaz yapılar

 ■ Duvarlar, döşemeler, kolonlar vb.

 ■ Pis su arıtma tesisleri

 ■ Su tankları

 ■ Köprü ve viyadükler

 ■ Yüzme havuzları

 ■ Spor tesisleri

 ■ Tahıl ambarları

 ■ Endüstriyel zeminler vb.

Avantajları

 ■ Beton tipine ve katkı dozajına bağlı olarak rötreyi 
%80’e kadar azaltır

 ■ Rötre çatlaklarını önemli ölçüde azaltır

Tanımı

Conplast Controller rötreyi azaltan, glikol karışımından olu-
şan beton katkı maddesidir.

Dozaj

Özel gereksinimleri karşılamak için Conplast Controller'ın 
optimum dozajı, pratikte kullanılacak malzemeler ve koşul-
lar kullanılarak test edilip belirlenmelidir.

Çimento ağırlığının%1'i kadar bir dozaj, başlangıç olarak 
kullanılabilir. Çimento ağırlığına göre önerilen maksimum 
doz %3’tür.

Tipik Özellikler

Görünüm : Şeffaf sıvı

Yoğunluk : 0.95 Kg/l,  20°C’de

Viskozite : 6 mPas

Kullanım talimatları

Karışım dizaynı

Uygun dozaj seçildikten sonra, kullanılan malzemelerin kı-
vamı, karışımı ve dağıtım işlemlerinin sağlanmasına özen 
gösterilmelidir. Karışım beton santralinde yapılmalıdır.

Uyumluluk

Conplast Controller, su/çimento oranını olabildiğince dü-
şük tutmak için sadece portland çimentoları katkı madde-
leri aralığı ile uyumludur.

Dozaj sistemi

Conplast Controller, miksere karışım suyu ile birlikte veya 
ayrı ayrı tek başına eklenebilir. 

Doz aşımı etkisi

Conplast Controller dozunun iki katına çıkarılması, priz 
alma süresinde gecikmeye ve basınç dayanımı kaybına 
yol açacaktır.

Kürleme

Tüm yapısal betonlarda olduğu gibi, özellikle fazla doz-
lama oluştuğu koşullarda iyi bir kürleme yapılmalıdır. Su 
püskürtme, ıslak telis veya Concure kür ürünleri kullanıl-
ması tavsiye edilir.

Paketleme

Conplast Controller
   25 kg kova &
    200 kg varil &
    1000 litre IBC tank

Saklama

Raf ömrü

Conplast Controller açılmamış orijinal ambalajı içinde, kuru 
ortamda saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.
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Conplast Controller

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conplast Controller, yutulmamalı veya deri veya göz ile 
temas ettirilmemelidir. Uygun koruyucu gözlük ve eldiven 
kullanılmalıdır. Deri ile teması halinde hemen sabunlu su 
ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında, hemen bol temiz su ile 
yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulması durumun-
da hemen tıbbi yardım alınmalı, kusturmaya çalışılmama-
lıdır. Diğer bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Yangın

Conplast Controller yanıcı değildir.

Temizlik ve bertaraf

Conplast Controller dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri 
zararsız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalı-
dır. Kalıntılar bol su ile yıkanmalıdır.Bu atıklar ve boş am-
balajlar yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun bir şekil-
de bertaraf edilmelidir.

Teknik Destek

Fosroc, sahada optimum dozaj denemelerinde ve mix di-
zayn çalışmalarında teknik destek verecektir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8040/20/B
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Conplast Crystalline L

Su geçirmez beton üretmek için kristal 
oluşturan, sıvı su geçirimsizlik katkısı.

Kullanımları Alanları

Conplast Crystalline L su geçirmez beton üretme amaçlı 
kullanılan sıvı katkı ürünüdür. Conplast Crystalline L için-
deki aktif kimyasal, beton bünyesindeki su ile reaksiyona 
girerek, kapiler boşluklar boyunca çözünmeyen kristaller 
oluşturur ve betona her yönden su penetrasyonunu engel-
ler. 

Conplast Crystalline L aşağıdaki yapılarda kullanılmak 
üzere geliştirilmiştir;

 ■  Tüm toprak altı beton temel tipleri 
 ■  Su depoları 
 ■  Tünel betonları 
 ■  İstinat duvarları, metrolar 
 ■  Köprü, viyadük ve otoparklar 
 ■  Yüzme havuzları 
 ■  Prekast üniteler 

 ■  Asansör kuyusu

Avantajları

 ■  Kullanımı kolay; sadece beton ile karıştırılır
 ■  Su geçirimsiz yapı oluşturma 
 ■  Zaman içerisinde 0.4 mm kadar çatlak köprüleme 
 ■  Her yönden su basıncına karşı yüksek dayanım 
 ■  Fosroc su azaltıcı katkılarıyla uyumlu çalışma 
 ■  Efektif, ince kapiler boşluklarda dahi kristal yapı oluş-

turma 
 ■  Büzülme ve genleşmeyi azaltma 
 ■  Uzun ömürlü beton oluşturma 
 ■  Agresif kimyasallara karşı dirençli
 ■  Sıvıdır, topaklanma yapmaz

 ■  Betonun nefes almasını engellemez

Tanımı
Conplast Crystalline L, betonda su yalıtımı sağlayan inor-
ganik sıvı bir karışımdır. Beton içerisindeki kimyasallarla 
reaksiyona girerek kristaller oluşturur ve su yalıtımı sağlar.
Bu çözünmeyen kristaller tıkaç oluşturur.

Su yalıtımı sağlamanın yanı sıra betonun basınç daya-
nımını ve mekanik özelliklerini de arttırır ve kimyasallara 
karşı direnç sağlar.

Teknik Destek

Fosroc, sahada optimum dozaj denemelerinde ve mix di-
zayn çalışmalarında teknik destek verecektir.

Tipik Özellikler

Görünüm : Koyu kahrevengi sıvı

Yoğunluk : 1,17 ± 0,05 gr/cm3

pH : 9,5 - 11,5

İşlenebilirlik
: Su azaltıcı ve geciktirici 
katkıların kullanımı ile ayar-
lanmalıdır.

Çimento uyumu
: Puzolonik çimentolar dahil 
tüm çimento tipleri ile 
uyumludur. 

Su emme : Şahit betona göre çok dü-
şük su emme değerleri

Dozaj

Özel gereksinimleri karşılamak için Conplast Crystalline 
L’nin dozajı, laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir. 
Normal çimento dozajı veya bağlayıcı miktarının %1-2’si 
aralığındadır.

Conplast Crystalline L'nin kullanılacağı betonlarda betonun 
su oranı en az %5 azaltılmalıdır.

Conplast Crystalline L ile su yalıtımı, su / çimento oranı 
(s/c)> 0.55 olan betonlar için uygun değildir.

Kullanım talimatları

Uyumluluk

Complast Crystalline L, aynı karışım içerisinde kullanılan 
tüm su azaltıcı katkılarımız ile uyumludur ancak karışım 
içerisine aynı anda eklenmemelidir. Birden fazla katkı içe-
ren karışımların sonuç değerleri, bu broşürde açıklanan 
deneme karışımlarına göre belirlenmelidir. 

Conplast Crystalline L, bütün portland çimentoları, SDÇ çi-
mentoları ve çimento yerine kullanılabilen PFA, GGBFS ve 
mikrosilika ile uyumludur. 
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Conplast Crystalline L

Kullanım

Optimize edilmiş Conplast Crystalline L miktarı karışım 
sırasında yaş betonun içerisine eklenmelidir. Hazır Beton 
kullanımında, Conplast Crystalline L, sahada eklenebilir 
ancak ürünün beton içerisine homojen şekilde dağıldığın-
dan emin olunmalıdır. 

Conplast Crystalline L miksere koyulmalı ve pompalama-
dan veya yerleştirmeden önce iyice karıştırılmalıdır. Conp-
last Crystalline L'nin doğrudan betona eklenmesi önerilme-
mektedir. Daha detaylı bilgi için Fosroc Teknik Servisine 
danışınız.

Kürleme

Tüm yapısal betonlarda olduğu gibi, özellikle fazla doz-
lama oluştuğu koşullarda iyi bir kürleme yapılmalıdır. Su 
püskürtme, ıslak telis veya Concure kür ürünleri kullanıl-
ması tavsiye edilir.

Paketleme

Conplast Crystalline L :  30 kg bidon& 1000 kg IBC

Saklama

Raf ömrü

Conplast Crystalline L, açılmamış orijinal ambalajında 
5°C'nin üzerindeki ortamlarda depolandığında minimum 
12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conplast Crystalline alkalik özelliklidir, yutulmamalı, deri 
ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygun koruyucu gözlük 
ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile teması halinde hemen 
sabunlu su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında, hemen bol 
temiz su ile yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır. Yutul-
ması durumunda hemen tıbbi yardım alınmalı, kusturmaya 
çalışılmamalıdır. Diğer bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz. 

Yangın

Conplast Crystalline L yanıcı değildir.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Ka-
lıntılar bol su ile yıkanmalıdır. Bu atıklar ve boş ambalajlar 
yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun bir şekilde ber-
taraf edilmelidir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8047/21/B
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Conplast Crystalline

Su geçirmez beton üretmek için kristal 
oluşturan su geçirimsizlik katkısı.

Kullanımları Alanları

Conplast Crystalline su geçirmez beton üretme amaçlı kul-
lanılan katkı ürünüdür. Conplast Crystalline içindeki aktif 
kimyasal, beton bünyesindeki su ile reaksiyona girerek, 
kapiler boşluklar boyunca çözünmeyen kristaller oluşturur 
ve betona her yönden su penetrasyonunu engeller.

Conplast Crystalline aşağıdaki yapılarda kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir;

 ■ Tüm toprak altı beton temel tipleri

 ■ Su depoları

 ■ Tünel betonları

 ■ İstinat duvarları, metrolar

 ■ Köprü, viyadük ve otoparklar

 ■ Yüzme havuzları

 ■ Prekast üniteler

Avantajları

 ■ Kullanımı kolay; sadece beton ile karıştırılır

 ■ Su geçirimsiz yapı oluşturma

 ■ Zaman içerisinde 0.4 mm kadar çatlak köprüleme

 ■ Her yönden su basıncına karşı yüksek dayanım (14 
bar’a kadar)

 ■ Fosroc su azaltıcı katkılarıyla uyumlu çalışma

 ■ Efektif, İnce kapiler boşluklarda dahi kristal yapı oluş-
turma

 ■ Büzülme ve genleşmeyi azaltma

 ■ Uzun ömürlü beton oluşturma

Tanımı

Conplast Crystalline, portland çimentosu ve kimyasal kat-
kıların birleşiminden oluşmuş toz formda bir üründür. Kris-
tal oluşumunu sağlayan kimyasallar beton içerisindeki su 
ile rekasiyona girerek ince kapiler boşluklarda kristal bir 
yapı oluşturur. Bu çözünmeyen kristaller tıkaç oluşturur.

Teknik Destek

Fosroc, sahada optimum dozaj denemelerinde ve mix di-
zayn çalışmalarında teknik destek verecektir.

Tipik Özellikler

Görünüm : Gri Toz

Yoğunluk : 1400 Kg/m3

İşlenebilirlik
: Su azaltıcı ve geciktirici 
katkıların kullanımı ile 
ayarlanmalıdır.

Çimento uyumu
: Puzolonik çimentolar 
dahil tüm çimento tipleri 
ile uyumludur.

Su emme
: Şahit betona göre 
çok düşük su emme 
değerleri

Priz süresi : ilk ve final kür için IS 
2645-2003’e uygundur

2404
Fosroc Ltd

Demirciler Organize Sanayi Bölg. Mah. Haldun Aksoy 
Cad. No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/Kocaeli

20
2404-CPR-K001

TS EN 934-2:2009+A1:2012
Beton İçin Suya Dayanıklı Katkı 

Water Resisting Admixture for Concrete
DoP Numarası Fosroc 452
Max. Klorür İçeriği Klorürsüz

Korozif Özellik
Sadece EN 934-2:2009, 
Ek A1’e uygun bileşenle-

ri ihtiva eder 
Tehlikeli Maddeler Yok

Dozaj

Özel gereksinimleri karşılamak için Conplast Crystalli-
ne’nin dozajı, laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir. 
Normal çimento dozajı veya bağlayıcı miktarının %1-2 si 
aralığındadır.
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Conplast Crystalline

Kullanım talimatları

Uyumluluk

Complast Crystalline, aynı karışım içerisinde kullanılan 
tüm su azaltıcı katkılarımız ile uyumludur ancak karışım 
içerisine aynı anda eklenmemelidir. Birden fazla katkı içe-
ren karışımların sonuç değerleri, bu broşürde açıklanan 
deneme karışımlarına göre belirlenmelidir.

Conplast Crystalline, bütün portland çimentoları, SDÇ 
çimentoları ve çimento yerine kullanılabilen PFA, GGBFS 
ve mikrosilika ile uyumludur.

Kullanım

Optimize edilmiş Conplast Crystalline miktarı karışım sı-
rasında yaş betonun içerisine eklenmelidir. Hazır Beton 
kullanımında, Conplast Crystalline, sahada eklenebilir an-
cak ürünün beton içerisine homojen şekilde dağıldığından 
emin olunmalıdır.

Homojen dağılım için, her 1 kg Conplast Crystalline 0,5 litre 
su ile karıştırılmalıdır. Akabinde karışım mikserin içerisine 
eklenerek, kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır. Conp-
last Crystalline beton içerisine toz formda eklenmemelidir. 
Betonun su/çimento oranını değiştirmemek için Conplast 
Crystalline hazırlanırken kullanılan su, beton karışım su-
yundan azaltılmalıdır. Daha detaylı bilgi için Fosroc Teknik 
Servisine danışınız.

Kürleme

Tüm yapısal betonlarda olduğu gibi, özellikle fazla dozla-
ma oluştuğu koşullarda iyi bir kürleme yapılmalıdır. Supüs-
kürtme, ıslak telis veya Concure kür ürünleri kullanılması 
tavsiye edilir.

Paketleme

Conplast Crystalline :  18 kg torba

Saklama

Raf ömrü

Conplast Crystalline, 5°C – 35°C arasında uygun depo 
koşullarında, açılmamış orijinal ambalajı içinde 12 ay raf 
ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Conplast Crystalline alkalik özelliklidir, yutulmamalı, deri 
ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygun koruyucu gözlük 
ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile teması halinde hemen 
sabunlu su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında, hemen bol 
temiz su ile yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır. Yutul-
ması durumunda hemen tıbbi yardım alınmalı, kusturmaya 
çalışılmamalıdır. Diğer bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Yangın

Conplast Crystalline yanıcı değildir.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Ka-
lıntılar bol su ile yıkanmalıdır. Bu atıklar ve boş ambalajlar 
yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun bir şekilde ber-
taraf edilmelidir.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8001/20/B
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Expoband H45

Genleşme ve inşaat derzleri için, yüksek 
performanslı, su izolasyon bandı

Kullanım Alanları

Expoband H45, toprak altı ve üstü, genleşme ve yapı derz-
leri, havuz, su deposu gibi sürekli su temasında kalacak 
alanlar, arıtma tesisleri ve tüneller, ve her türlü yatay ve 
düşey soğuk derzlerde, su geçişini engellemek için dizayn 
edilmiş, FPO bazlı membran sistemidir. Nitomortar FC(B) 
epoksi esaslı tamir harcı montajı için uygundur. Expoband 
H45, inşaat sırasında tamir ve düzeltme uygulamalarında  
kullanım için uygundur. 

Avantajları

 ■ Belirgin ve sürekli döngüsel hareket altında kullanı-
ma uygundur

 ■ Hava şartlarına karşı dirençlidir

 ■ Toprak altı ve üstü uygulamalarında kimyasal daya-
nımlı su geçirimsiz derzler oluşturur

 ■ Isı ile kaynak yapılabilir

Tanımı

Expoband H45, ortasında serbest hareket şeridi bulunan, 
donatısız FPO membran sistemidir.

Expoband H45, 1 ve 2 mm kalınlıkta 100,150,200,250, 500 
ve 1000 mm genişliklerde 20 metrelik rulolar halinde temin 
edilir.  Expoband H45 membranları ısı kaynağı ile birleş-
tirilerek uzatılabilir. Nitomortar FC(B) epoksi esaslı tamir 
harcı ile derz kenarlarından yapıya bağlanabilir.

Yeşil Teras Derz Detayı

(Expoband H45 ile üstten uygulama)

1 Expoband H45
2 Proofex Sheetdrain*
3 Proofex veya Famguard 

GS100*
4 Famguard GS100* şeridi ser-

best serilir ve her bir kenar 
boyunca noktasal yapıştırılır

5. Nitomortar FC(B) 
      yapıştırıcı*
6. Toprak Katı
7. Nitoseal MS600*
8. Supercast su tutucu*
9. Hydrocell XL*

Yeşil Teras Duvar Detayı
(Expoband H45 ile içeriden uygulama)

1. Expoband H45
2. *Nitomortar FC(B) Yapıştırıcı
3. *Supercast Su Tutucu

4. *Hydrocell XL
5. *Nitoseal MS600

* Fosroc’tan temin edilebilir

Şartname

Çizimlerde belirtildiği yerlerde, derzler, Fosroc tarafından 
sağlanan Expoband H45 esnek genleşme derzi membran 
sistemiyle kapatılır. Expoband H45, üreticinin talimatlarına 
uygun bir şekilde uygulanmalıdır.

Tipik Özellikler

1 mm Kalınlık 2 mm Kalınlık
Teknik Özellikler
Renk Gri
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +90°C
Fiziksel Özellikler
Genişlik 100,150,200,250,500,1000 mm
Kalınlık 1,0 mm ± 0,1 mm 2,0 mm ± 0,1 mm
Ağırlık 930 gr/m2 1830 gr/m2

Yırtılma Dayanımı (DIN EN 12311-2)
Boydan 15 N/mm2 10 N/mm2

Enden 15 N/mm2 10 N/mm2

Kopmada Uzama (DIN EN 12311-2)
Boydan % 620 % 680
Enden % 670 % 730

Su Buharı Geçirimsizliği
DIN EN 1931 60 m 125 m
Shore A Sertliği 87 87
Yangın Sınıfı E Sınıfı (EN 13501-1)

Kimyasal 
Dayanım

Hidroklorik asit, sülfürik asit, sitrik 
asit, laktik asit, potasyum hidroksit, 

sodium hipoklroid, tuzlu su vb
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Expoband H45

Uygulama talimatları

Derz hazırlığı

Genleşme derzleri, Expoband H45 uygulamasından önce 
uygun derz dolguları ile doldurulmalıdır.  Gerek duyulması 
halinde, diğer derzlerde, bitümlü veya elastomerik mastik 
kullanılarak önceden doldurulabilir. Kullanılacak derz mas-
tikleri, derz hareketlerinİ karşılayacak özelliklerde olmalı-
dır. Expoband H45, parapet gibi düşey yüzeye dönülecek 
ise, yumuşak geçiş sağlamak için pah uygulaması yapıl-
malıdır.

Yüzey Hazırlığı

Expoband H45 uygulanacak beton yüzeyler, sağlam ve 
tozsuz olmalı, dondan korunmalıdır. Yeni beton tam kürlen-
miş olmalı ve kür malzemesi içermemelidir. Beton yüzey, 
Expoband H45 genişliği boyunca düzgün bitişli olmalı ve 
yüzey bozuklukları içermemeli, derzin her iki yanı arasında 
kot farkı bulunmamalıdır.

Seçilen bant genişliğinin biraz üzerinde alt yüzey hazırlan-
malı, keskin bitişler yuvarlatılmalıdır . 

Mekanik aşındırma yöntemleri ile çimento şerbeti, zayıf 
parçacıklar ve kir uzaklaştırılmalıdır. Expoband H45 uygu-
laması öncesi, kuş gözleri ve çatlaklar onarılmalıdır.  Yü-
zeyin ıslak olması durumunda, sıcak hava ile yüzey kuru-
tulmalıdır. (Bkz Nitomortar FC(B) ürün bilgi broşürü). Derz 
kenarlarına ve derz dolgusu üzerine maskeleme bantı uy-
gulanmalıdır.

Yapıştırıcının karıştırılması ve uygulanması

Nitomortar FC(B)’nin homojen olduğundan emin olmak için 
ürünün iyice karıştırıldığından emin olunmalıdır.

Sertleştirici ve baz komponentleri birbiriyle karıştırılmadan 
önce çökmeyi önlemek amacıyla tamamen karıştırılmalı-
dır. Sertleştirici komponentinin tamamı baz komponent 
içerisine boşaltılmalı ve homojen bir kıvam elde edilinceye 
kadar düşük devirde karıştırılmalıdır. Bölünerek kullanıla-
cak ise karıştırma oranı hacimce 1:1 dir.

Karıştırılan malzeme yapıştırma alanı boyunca homojen 
bir şekilde mala ile uygulanmalı ve Expoband H45 ya-
pıştırıcı üzerine serilmelidir. Expoband H45 üzerine bas-
tırılarak, yapıştırıcının band boşluklarından dışarı çıkma-
sı sağlanmalı, yapıştırıcı ile bant arasında hava boşluğu 
oluşmamasına dikkat edilmelidir. Bant boşluklarından ta-
şan malzeme mala yardımı ile düzgün hale getirilmelidir. 
Yapıştırıcı uygulaması derz kenarlarından 20-30 mm dı-
şarıdan başlatılmalıdır.  Expoband H45 derz üzeri hareket 
kesitinin üzerine  yapıştırıcı taşmamasına özen gösteril-
melidir. Gerek duyulursa, hareket kesidini korumak için bir 
maskeleme bandı kullanılabilir. Uygulama bittikten hemen 
sonra maskeleme bantları hemen sökülmelidir. 

Expoband H45 membranının birleştirilmesi

Birleştirilecek yüzeyler, bir zımpara yardımı ile pürüzlen-
dirilmeli, yapıştırma yüzeyindeki toz temizlendikten sonra, 
uygun bir sıcak hava kaynağı yardımı ile, yaklaşık 10 cm 
bindirme yapılarak birbirine yapıştırılmalıdır. Yapıştırılan 
yüzeyler arasında hava boşluğu oluşumuna izin verme-
mek için, birbiri üzerine sıkıca bastırılmalıdır.

Sürekli su temasında kalacak uygulamalar

Uygulamadan sonra, Expoband H45 sistemi suyla temas 
etmeden önce 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

Kısıtlamalar

 ■ Nitomortar FC(B), uygulama sırasında akan suya 
maruz kalmamalıdır.

 ■ Nihai priz almadan önce şiddetli yağmura maruz kal-
ması yüzey bozulmalarına yol açabilir.

 ■ Sıcaklık veya yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için 
yerel Fosroc Ofisinize danışın.

Saklama

Raf ömrü

Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında 12 ay

Sarfiyat

Nitomortar FC(B) sarfiyatı tamamen yüzey koşullarına 
bağlıdır, bu yüzden saha denemeleri yapılarak gerçek 
sarfiyatın belirlenmesi önerilir.
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Expoband H45

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Expoband H45’in doğru şartlarda saklandığı ve uygulandı-
ğı sürece bilinen bir zararı yoktur.

Nitomortar FC(B), cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Solvent buharları uzun süre solunmama-
lıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Koruyucu kremler, eldiven, gözlük kullanılmalı-
dır. Yeterli havalandırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uy-
gun bir solunum cihazı kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde reçine çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra 
sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Expoband H45 yangın sınıfı E
Nitomortar FC(B) yanıcı değildir.

TR/8005/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Nitoband Joint Tape

Bütil kauçuk kaplı, kendinden yapışan, 
su izolasyon bantı 

Kullanım Alanları
Nitoband Joint Tape, seramik yapıştırıcıları ile birlikte kulla-
nıma uygun, seramik ve doğal taş uygulamaları ile birlikte, 
genleşme derzleri için kullanılır.

Avantajları

 ■ Belirgin ve sürekli döngüsel hareket altında kullanı-
ma uygundur

 ■ Hava şartlarına karşı dirençlidir

 ■ Dokumasız yapısı, çimeto bazlı sistemler ile bütünle-
şik çalışmasını sağlar

Tanımı

Nitoband Joint Tape, bütil kauçuk kaplı, dokumasız, hare-
ket kabiliyeti yüksek, kendinden yapışkan, üzeri boyana-
bilen,  seramik ve doğal taş uygulamaları ile birlikte gen-
leşme derzlerinin su geçirimsizliği amaçlı kullanılan derz 
bantıdır.

Tipik Özellikler

Teknik Özellikler
Renk Gri
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
Fiziksel Özellikler
Genişlik

Koruyucu ile 122 mm
Koruyucu hariç 120 mm

Kalınlık

Koruyucu ile 0,85 mm
Koruyucu hariç 0,77 mm

Ağırlık

Koruyucu ile 820 gr/m2

Koruyucu hariç 730 gr/m2

Kırılma Dayanımı (DIN EN ISO 527-3)
Boydan 30 N / 15 mm
Enden 19 N / 15mm

Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527-3)
Boydan %60
Enden %80

Su Buharı Geçirimsizliği
DIN EN 1928 (versiyon B) ≥ 13 N / 20 mm
PVC üzerinden sıyrılma 87
Yırtılma basıncı 0,4 bar

Uygulama talimatları

Derz hazırlığı
Genleşme derzleri, Nitoband Join Tape uygulamasından 
önce uygun derz dolguları ile doldurulmalıdır.  Gerek du-
yulması halinde, diğer derzlerde, bitümlü veya elastome-
rik mastik kullanılarak önceden doldurulabilir. Kullanılacak 
derz mastikleri, derz hareketlerinİ karşılayacak özelliklerde 
olmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı
Nitoband Joint Tape uygulanacak  yüzeyler, sağlam ve toz-
suz olmalı, dondan korunmalıdır. Yeni beton tam kürlenmiş 
olmalı ve kür malzemesi içermemelidir. Mekanik aşındır-
ma yöntemleri ile çimento şerbeti, zayıf parçacıklar ve kir 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin ıslak olması durumunda, sıcak 
hava ile yüzey kurutulmalıdır. 

Uygulanma
Nitoband Joint Tape arkasındaki koruyucu dikkatlice ayrıl-
malı ve uygulanacak yüzeye hafifçe bastırılarak yerleşti-
rilmelidir. 

Birleşimlerde en az 50 mm bindirme yapılmalıdır.

Nitband joint tape, dış köşe, iç köşe, zemin ve duvar boru 
geçiş aksesuarları ile birlikte temin edilmektedir.

Kısıtlamalar

 ■ Bina içi uygulamaları için uygundur.

 ■ Basınçlı su teması altında kullanılmamalıdır.

 ■ Hafif/orta yük ortamları için uygundur.

Saklama

Raf ömrü

Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında 12 aydır.

Paketleme

Nitband Joint Tape : 25 mt rulo

Akesesurarlar  : Adet

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoband Joint Tape’nin doğru şartlarda saklandığı ve uy-
gulandığı sürece bilinen bir zararı yoktur.

TR/8032/20/B
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İki tarafı polipropilen keçe takviyeli 
elastomer termoplastik su yalıtım bandı

Kullanım Alanları
Nitoband Mesh Joint Tape, inşaat derzleri, köşeler ve çev-
re derzleri için tasarlanmış, polipropilen kumaş takviyeli 
elastomer termoplastik su yalıtım bandıdır.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey derz pah yalıtımın-
da, ıslak hacimlerde, duş gibi basınçsız sularda, konut ve 
otellerde, balkonlarda, teraslarda, yüzme havuzlarında, su 
arıtma tesislerinde vb. alanlarda uygulanır.

Avantajları

 ■  Kolay uygulama

 ■  Kalıcı su yalıtımı

 ■  UV dayanıklı

 ■  Çatlak köprüleme sağlar

 ■  Birçok kimyasala dayanıklıdır

Tanımı

Genleşme derzlerinin esnek su yalıtımı için uygulanacak 
polipropilen kumaş takviyeli derz su yalıtım bandıdır. 

Özellikler

Teknik Özellikler
Renk Koyu gri
Toplam genişlik / 
Kaplama genişliği 120 mm 

Kalınlık 0,66 mm

Servis sıcaklığı -30°C- +90°C
Fiziksel özellikler
Kırılma Dayanımı (DIN EN ISO 527-3)

Boydan 120 N / 15 mm
Enden 25 N / 15 mm

Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527-3)
Boydan 70%
Enden 300%

Max. Patlama basıncı
İçten 2.0 bar

Eşdeğer hava direnci (sd) (DIN EN 1931)
16 m

Basınçlı su dayanımı(DIN EN 1928 (Versiyon B)
>1.5 bar

UV dayanımı min. (DIN EN ISO 4892-2)
>500 saat

Uygulama talimatları

Derz hazırlığı
Genleşme derzleri, Nitoband Mesh Joint Tape uygulama-
sından önce uygun derz dolguları ile doldurulmalıdır.  Ge-
rekirse derzler elastomerik bir sızdırmazlık maddesi kulla-
nılarak önceden kapatılabilir. Kullanılacak derz mastikleri, 
derz hareketlerinİ karşılayacak özelliklerde olmalıdır.  

Yüzey Hazırlığı
Nitoband Mesh Joint Tape uygulanacak  yüzeyler, sağlam 
ve tozsuz olmalı, dondan korunmalıdır. Yeni beton tam 
kürlenmiş olmalı ve kür malzemesi içermemelidir. Mekanik 
aşındırma yöntemleri ile çimento şerbeti, zayıf parçacıklar 
ve kir uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin ıslak olması durumunda, 
sıcak hava ile yüzey kurutulmalıdır. 

Uygulanma
Nitoband Mesh Joint Tape uygulanacak yüzeye hafifçe 
bastırılarak yerleştirilmelidir. 

Nitband Mesh Joint Tape, dış köşe, iç köşe, zemin ve du-
var boru geçiş aksesuarları ile birlikte temin edilmektedir.

Nitoband Mesh Joint Tape
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Kısıtlamalar

 ■  Basınçlı su teması altında kullanılmamalıdır.

 ■  Hafif/orta yük ortamları için uygundur.

Saklama

Raf ömrü

Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında raf ömrü 24 aydır.

Paketleme

Nitoband Mesh Joint Tape  : 50 mt rulo

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoband Mesh Joint Tape’in doğru şartlarda saklandığı ve 
uygulandığı sürece bilinen bir zararı yoktur.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■  su yalıtım membranları & su tutucular

 ■  mastikler & dolgu levhaları

 ■  çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■  özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■  kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■  karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■  kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

Nitoband Mesh Joint Tape
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Bütil kauçuk kaplı, kendinden yapışan, su 
izolasyon bantı

Kullanım Alanları
Nitoband Self Adhesive Joint Tape, seramik yapıştırıcıları 
ile birlikte kullanıma uygun, seramik ve doğal taş uygula-
maları ile birlikte, genleşme derzleri için kullanılır.

Avantajları

 ■ Belirgin ve sürekli döngüsel hareket altında kullanı-
ma uygundur

 ■ Hava şartlarına karşı dirençlidir

 ■ Dokumasız yapısı, çimeto bazlı sistemler ile bütünle-
şik çalışmasını sağlar

Tanımı

Nitoband Self Adhesive Joint Tape, bütil kauçuk kaplı, do-
kumasız, hareket kabiliyeti yüksek, kendinden yapışkan, 
üzeri boyanabilen,  seramik ve doğal taş uygulamaları ile 
birlikte genleşme derzlerinin su geçirimsizliği amaçlı kulla-
nılan derz bantıdır.

Tipik Özellikler

Teknik Özellikler
Renk Gri
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
Fiziksel Özellikler
Genişlik

Koruyucu ile 122 mm
Koruyucu hariç 120 mm

Kalınlık

Koruyucu ile 0,85 mm
Koruyucu hariç 0,77 mm

Ağırlık

Koruyucu ile 820 gr/m2

Koruyucu hariç 730 gr/m2

Kırılma Dayanımı (DIN EN ISO 527-3)
Boydan 30 N / 15 mm
Enden 19 N / 15mm

Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527-3)
Boydan %60
Enden %80

Su Buharı Geçirimsizliği
DIN EN 1928 (versiyon B) ≥ 13 N / 20 mm
PVC üzerinden sıyrılma 87
Yırtılma basıncı 0,4 bar

Uygulama talimatları

Derz hazırlığı
Genleşme derzleri, Nitoband Self Adhesive Joint Tape, uy-
gulamasından önce uygun derz dolguları ile doldurulma-
lıdır.  Gerek duyulması halinde, diğer derzlerde, bitümlü 
veya elastomerik mastik kullanılarak önceden doldurulabi-
lir. Kullanılacak derz mastikleri, derz hareketlerinİ karşıla-
yacak özelliklerde olmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı
Nitoband Self Adhesive Joint Tape, uygulanacak  yüzeyler, 
sağlam ve tozsuz olmalı, dondan korunmalıdır. Yeni be-
ton tam kürlenmiş olmalı ve kür malzemesi içermemelidir. 
Mekanik aşındırma yöntemleri ile çimento şerbeti, zayıf 
parçacıklar ve kir uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin ıslak olması 
durumunda, sıcak hava ile yüzey kurutulmalıdır. 

Uygulanma
Nitoband Self Adhesive Joint Tape, arkasındaki koruyucu 
dikkatlice ayrılmalı ve uygulanacak yüzeye hafifçe bastırı-
larak yerleştirilmelidir. 

Birleşimlerde en az 50 mm bindirme yapılmalıdır.

Nitoband Self Adhesive Joint Tape, dış köşe, iç köşe, ze-
min ve duvar boru geçiş aksesuarları ile birlikte temin edil-
mektedir.

Kısıtlamalar

 ■ Bina içi uygulamaları için uygundur.

 ■ Basınçlı su teması altında kullanılmamalıdır.

 ■ Hafif/orta yük ortamları için uygundur.

Saklama

Raf ömrü

Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ortamda açılmamış 
ambalajında saklandığında 12 aydır.

Paketleme

Nitoband Self Adhesive Joint Tape, : 25 mt rulo

Aksesuarlar      : Adet

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoband Self Adhesive Joint Tape’nin doğru şartlarda 
saklandığı ve uygulandığı sürece bilinen bir zararı yoktur.

Nitoband Self Adhesive Joint Tape

TR/8033/20/B
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Çimento esaslı polimer modifiye, iki 
komponentli tam esnek su yalıtım malzemesi 

Kullanım Alanları

Nitocote CM210, çatlak köprüleme özelliğine sahip çimen-
to ve akrilik esaslı, elastomerik su yalıtım sistemidir. Tipik 
uygulamaları:

 ■ İçme suyu depoları.

 ■ Yüzme havuzları.

 ■ Su ile direkt temas halindeki tüm yapılar.

 ■ Bodrum kat su yalıtım.

 ■ Drenaj menfezleri.

 ■ Islak hacimler: Mutfaklar, banyolar, duşlar

 ■ Tuzlu suya maruz kalan yapılar

Avantajları

 ■ Yüksek pozitif ve negatif hidrostatik basınç dayanımı

 ■ Suyla temas öncesinde ve sonrasında mükemmel 
çatlak köprüleme

 ■ İçme suyuyla temas eden yapılar için onaylı

 ■ Betonarme ve taş yapıya mükemmel aderans

 ■ Uzun hizmet ömrü

 ■ Fırça, mala veya sprey ile kolay uygulama

 ■ Taze veya ıslak betona iyi aderans

 ■ BS 6920 standardına uyumludur, içme suyu ile te-
mas halindeki yapılarda kullanılabilir, gerekli test ser-
tifikaları mevcuttur.

 ■ Direkt UV teması altında kullanılmasında sakınca yok-
tur.

Tanımı

Nitocote CM210, çimento akrilik esaslı, iki komponentli su 
yalıtım sistemidir. Ürün, elektrikli karıştırıcı yardımıyla dü-
şük devirde kullanarak yerinde karıştırıldıktan sonra fırça, 
mala veya sprey ile alt yüzeye uygulanır. Rulo da kullanı-
labilir, ancak en iyi sonucu elde etmek için mala ile yüzeyin 
astarlanması tavsiye edilir.

Gri ve Beyaz renk çeşitlerine sahip Nitocote CM210 kür-
lenerek elastomerik geçirgen olmayan bir membran oluş-
turur.

Şartname

Su yalıtım sistemi, BS6920 içme suyu sertifikalı elastome-
rik ürün Nitocote CM210 ile yapılacaktır. Avrupa Standardı 
CEN/TC 67-67072:2003 Kısım A-7’ye göre test edildiğin-
de 5 bar pozitif su basıncına ve 3 bar negatif su basıncı-
na dayanıklı olacaktır. Ürünün saklanması, taşınması ve 
uygulanması kesinlikle üreticinin talimatlarına uygun bir 
şekilde yapılmalıdır.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü

20°C 120 dakika
35°C 60 dakika

Yoğunluk 1,85 gr/cm³
Renkler Gri, Beyaz
Uygulama Sıcaklığı >5°C
Servis Sıcaklığı -30°C - +80°C
Pozitif su basıncına dayanım
DIN 1048 Kısım 5 5 bar (50 m su sütunu)
Negatif su basıncına dayanım
CEN/TC 67-67072 3 bar (30 m su sütunu)
Statik çatlak köprüleme 0,9 mm

Not1: Kürlenmiş kaplamanın özellikleri (23°C’de 21 gün 
kür ve sonrasında 23°C’de 28 gün su altında çalışma)

Not2: Elde edilen değerler, her biri 1 mm ıslak film kalınlığı-
na sahip iki kat halinde uygulanan Nitocote CM210 içindir.

Kullanım talimatları

Hazırlık

Aderansı zayıflatacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya ola-
bilecek diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygun 
mekanik aşındırma yöntemleri ile uygulama yüzeyindeki 
çimento şerbeti ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, serbest 
parçacıklar, toz ve kir yıkanarak yüzey temizlenmelidir. Bü-
yük onarımlar Renderoc tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Karıştırma

Nitocote CM210 komponent B, uygun bir karıştırma kabına 
boşaltılmalı ve elektrikli mikser yardımıyla düşük devirde, 
Fosroc MR3 karıştırma ucu ile, (350-450 rpm) karıştırılır-
ken, topaklaşmayı önlemek için komponent A yavaş yavaş 
eklenmeli ve homojen, topaksız bir karışım elde edilinceye 
kadar 3-5 dakika karıştırılmalıdır. Karışım kap ömrü içinde 
kullanılmalıdır.

Nitocote CM210
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Uygulama

En iyi sonuçlar için, Nitocote CM210 uygulamadan önce 
yüzey nemlendirilmelidir. Uygulama öncesi yüzey su biri-
kintilerinden arındırılmalıdır. Su sızıntıları var ise Renderoc 
Plug ile tıkanmalıdır. 

Uygulama genişliği 120-200 mm arası olan kısa, sert kıllı 
bir fırça  veya mala ile yapılabilir.İlk kat en az 1 mm ıslak 
film kalınlığına sahip olmalı (yaklaşık sarfiyat 1.9kg/m2) ve 
iyice yüzeye yedirilmelidir. 

Düzgün bir görünüm için uygulama tek yönde yapılmalıdır. 
Uygulama sırasında fırçalama zorlaştığında, yüzey yeni-
den nemlendirilebilir, malzemeye su eklenmemelidir.

İlk kat, 20°C sıcaklıkta en az 5 saat, 35°C’de 3 saat ve 
dahadüşük sıcaklıklarda daha uzun süreler kürlenmeye 
bırakılmalıdır. Ürün +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulan-
mamalıdır. Tüm karışım, 20°C’de 2 saat veya 35°C’de 1 
saat içinde kullanılmalıdır.

İkinci kat en az 1 mm ıslak film kalınlığına sahip olmalı vetek 
bir yönde ilk kata dik olacak şekilde uygulanmalı. İkincikatı 
uygulamadan önce yüzeyin nemlendirilmesi gerekmemektedir.

Spreyle uygulama

Spreyle uygulamada, yüzey fırça ile uygulamada belirtildi-
ği şekilde hazırlanır ve ürün yine iki kat halinde uygulanır. 
Her kat en az 1 mm kalınlıkta olacaktır. Birinci ve ikinci 
katlar arasında 20°C’de en az 5 saat veya 35°C’de en az 
3 saat (veya daha düşük sıcaklıklarda daha uzun bir süre) 
kürlenmeye bırakın. Sprey makineleri ve nozullar hakkında 
ayrıntılı bilgi için yerel Fosroc ofisinize danışınız.

Temizlik

Uygulama bittikten hemen sonra, tüm alet ve ekipmanları 
temiz su ile temizleyin. Sertleşen malzeme mekanik alet-
lerle ve Fosroc Solvent 102 kullanılarak çıkarılabilir.

Kısıtlamalar

 ■ Hava veya yüzey sıcaklığı 45°C’den yüksek ise Nito-
cote CM210 uygulanmamalıdır. Aksi halde, yüzeyde 
renk farklılıkları oluşur.

 ■ Kapalı alanlar hariç yağmur ihtimalinde uygulama 
yapmayın. Ürün, uygulama sırasında akan suya ma-
ruz kalmamalıdır.

 ■ Nitocote CM210, estetik görünümün önemli olduğu 
dış yüzeylerde kullanılmamalıdır, aksi halde yüzeyde 
renk farklılıkları oluşur.

 ■ Nitocote CM210, deniz suları, deniz suyu kanalları 
gibi doğrudan deniz şartlarına tabi uygulamalarda 
kullanılmamalıdır.

 ■ Yüzme havuzları ve ıslak hacimlerde, Nitocote 
CM210  brüt beton üzerine uygulandıktan sonra se-
ramik yapıştırıcısı sürülmeli ve karolar üzerine sabit-
lenmeli. Karo imalatına başlamadan önce Nitocote 
CM210, 23°C'de 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

 ■ Direkt UV temasında kullanılacak ise, uygulandığı 
yüzeyin termal değişkenler altındaki hareketlerinin 
malzeme tarafından tolere edilebilecek sınırlar içeri-
sinde olduğundan emin olunmalıdır.

 ■ Sıcaklık veya yüzey şartlarına ilişkin sorularınız için, 
yerel Fosroc Ofisinize danışın.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Paketleme
Nitocote CM210 23 kg set

Komponent A (Toz) 18 kg torba

Komponent B (Likit) 5 kg bidon
Sarfiyat
Nitocote CM210 3,8 kg/m² , 2 katta  

Saklama

Açılmamış paketinde güneş ışınlarından uzakta 10°C ila 
35°C arasında saklandığında raf ömrü 12 aydır. Toz kom-
ponenti nemden koruyunuz. A ve B komponentlerin don-
masına izin vermeyin.

Notlar

Aşağıda belirtilen, Çimento ve Akrilik esaslı, çift kompo-
nentli su izolasyon ürünlerimizde yapılan ultra esnek, tam 
esnek ve yarı esnek tanımlamaları, EN 1504-2 altındaki 
EN 1063-7 çatlak köprüleme standardına göre yapılmıştır. 
Bu tanımlamalar tamami ile Fosroc özelinde olup, Fosroc 
çimento ve akrilik esaslı su izolasyon ürünlerinin perfor-
mans farklılıklarını kolay ifade edebilme amaçlıdır.

Tanımlama Sınıfı Çatlak Örtme Genişliği (µm)
Ultra Esnek A5 >2500
Tam Esnek A3, A4 500 - 2500
Yarı Esnek A1, A2 <500

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitocote CM210, su ile karıştırıldığında veya nemlendi-
ğinde cilt için zararlı olabilecek alkaliler salan çimento 
tozları içermektedir. Kullanırken tozları solumayın ve cilt 
veya gözlerinize temas ettirmeyin. Uygun koruyucu elbi-
se, eldiven, göz koruması ve solunum koruma donanım-
ları kullanın. Cilt korumasını arttırmak için koruyucu krem 
tavsiye edilir. Cilde temas durumunda bölgeyi bol temiz su 
ile yıkayın ve ardından sabun ve su ile temizleyin. Gözlere 
temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile yıkayınız 
ve tıbbi yardım alınız. Yutulması durumunda derhal tıbbi 
yardım alınız – kusmayınız.
Yangın
Nitocote CM210 yanıcı değildir.

Nitocote CM210
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Nitofill UR63

Çatlakların kapatılması için iki komponentli, 
solventsiz, poliüretan esaslı enjeksiyon sistemi 

Kullanım Alanları

Beton veya duvarlardaki çatlaklara, esnek yapıda su geçirim-
siz bir yapı elde etme amaçlı enjeksiyon işlerinde kullanılır.

Avantajları
 ■  Düşük viskositeli - ince çatlaklara ve boşluklara nü-

fuz eder

 ■  Su ile reaksiyona girer ve çatlağın hareketine izin 
veren elastik hücreler oluşturur

 ■  Kademeli harekete dayanma esnekliği

 ■  Geçirimsizdir: Kürlenme sırasında su geçirimsiz 
sert bir kütle oluşturur

 ■  Su, zayıf asitler, alkali ve mikro-organizmalara karşı 
kimyasal dayanımlı

 ■  Mineral yapı malzemelerine (beton, çimento, tuğla 
ve harç gibi) ve metale mükemmel yapışma

Tanımı

Nitofill UR63 dirençli, esnek bir reçine oluşturmak için 
reaksiyona giren iki komponentli sıvı poliüretandır. Uygu-
landığı betona ve duvarlara iyi yapışır. Çatlaklara enjekte 
edildiğinde aderans kaybı olmadan bir miktar harekete 
izin verir. Nitofill WS60 ile birlikte kullanıldığında, akan 
suyun olduğu yerde bile kalıcı bir sızdırmazlık oluşturmak 
için kullanılabilir.

Özellikleri

Su eklemesi olmadan

Kap ömrü
25°C 40 dakika

35°C 15 dakika

Jel zamanı,  20°C’de 70 – 90 dakika
Yoğunluk, 20°C’de

Komponent A 1.03 g/ml
Komponent B 1.23 g/ml

Viskozite,20°C’de
Komponent A 200 mPa.s
Komponent B 210 mPa.s

Çekme Dayanımı 2.0 – 2.1 N/mm2

Çekmede uzama 60 – 80%
Sertlik

Shore A 85 – 95 N/mm²
Shore D 35 – 40 N/mm²

Kullanım talimatları

Hazırlık

Tüm temas yüzeylerine yağ veya gres bulaşmadığından 
ve dolgu mazlemesinin yapışmasına izin verecek şekilde 
hazırlandığından emin olun.

Enjeksiyon pakerleri, çatlağı kesecek şekilde yüzeye 45 
derecelik açıyla açılan deliklere yerleştirilmelidir. Her bir 
paker arasındaki mesafe, çatlak genişliğine, çatlak derin-
liğine ve su penetrasyon / su basıncına bağlı olarak 200 
mm ile 500 mm arasındadır.

Akan su sızmasına maruz kalan alanlarda, ilk su girişini 
yavaşlatmak için Nitofill WS60 ile ön enjeksiyon yapılma-
lıdır.

Karıştırma

Gerekli miktarlarda, önceden tartılmış Nitofill UR63 kom-
ponent A ve komponent B'yi, homojen bir kıvam elde edi-
linceye kadar Fosroc Karıştırma Ucu (MR3) takılı düşük 
devirli bir matkapla (350-450 rpm) iyice karıştırınız. Sade-
ce kap ömrü içerisinde kullanılabilecek miktarı karıştırınız.

Paket ağırlığı 21 kg reçine x 2, sertleştirici 25 kg x1'dir. 
Yani oran 42 kg reçine / 25kg sertleştirici veya 63 reçine / 
37 sertleştirici şeklindedir.

Çatlak yüzeyleri

Uygulama öncesi çatlak yüzeylerinin kapatılması, çatlak 
içerisindeki tam doluluğu sağlamak için faydalı olacaktır. 
Rendoroc Plug tamir harcı bu amaçla kullanılabilir. Çat-
lak yüzeyleri V şeklinde açılmalıdır ve ürün broşüründe 
açıklandığıgibi Rendoroc Plug ile doldurulmalıdır. Döşe-
melerdeki ve duvarlardaki açık çatlaklar için, çatlağın her 
iki tarafı da kapatılabilir.

Nitomortar FC veya Nitomortar FC (B) kuru yüzeylerdeki 
çatlakları doldurmak için kullanılabilir.

Uygulamadan önce tamir harçlarının kürlenmesine izin 
verin.

Enjeksiyon

Enjeksiyona başlamadan önce, paker çekvalfinin takılı ol-
masına dikkat ediniz. Tüm diğer pakerler açık olmalıdır.
Düşey uygulamalarda enjeksiyona en alttaki pakerden 
başlanmalıdır.

Kullanılacak Nitofill UR63 reçine ve sertleştirici miktarları 
belirlenmeli ve mikser yardımıyla homojen hale gelince-
yekadar karıştırılmalıdır. Kap ömrü içinde kullanılabilecek 
miktarlarda malzeme karıştırmaya dikkat edilmelidir. Mal-
zemenin jel süresinin 20°C'de 70 ila 90 dakika olduğunu 
unutmayınız.
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Nitofill UR63

Karışım, enjeksiyon ekipmanına boşaltılmalı, hortum ilk 
enjeksiyon pakerine takılmalı ve işlem başlatılmalıdır. Bi-
tişik enjeksiyon pakerinden reçine veya köpük geldiğinde, 
pompa derhal durdurulmalı ve çekvalf bir sonraki pakere 
takılarak çatlak tamamen kapanıncaya kadar işleme de-
vam edilmelidir.

Temizlik

Kullanıldıktan hemen sonra aletler ve uygulama ekipman-
ları Nitofill UR63 için tescilli bir poliüretan temizleyici kul-
lanılarak temizlenmelidir. Sertleşmiş malzeme yalnızca 
mekanik olarak temizlenebilir. Döküntüler, kum veya talaş 
ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf 
edilmelidir.

Pompa ve manuel ekipmanları, 15 dakikadan uzun mo-
lalarda, enjeksiyon sonunda ve gerektiğinde temizleyiniz.
Son olarak, 1/4 litre temizlik maddesini sistemden geçire-
rek ekipmanı koruyunuz.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Paketleme
Nitofill UR63

Reçine 2 x 21 kg bidon
Sertleştirici 25 kg bidon

Nitomortar FC (B) 4,0 litre (7,1 kg) set
Fosroc Solvent 105 5 litre

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır. Güneş ışınla-
rındanuzakta, kuru ortamda, +10°C ve +30°C arasındaki 
sıcaklıklarda  saklanmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Föyü incelenmelidir

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■  su yalıtım membranları & su tutucular

 ■  mastikler & dolgu levhaları

 ■  çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■  özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıdaki 
çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■  kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■  karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■  kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/8008/20/C
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Nitofill WS60

Poliüretan esaslı yarı esnek enjeksiyon sistemi 

Kullanım Alanları

Aktif su gelişi olan tüm beton çatlak ve boşluklarında kulla-
nılabilir. Nitofill WS60 suyla temas halinde olan betonlarda-
ki çatlakların kapatılması için etkili bir sistemdir.

Avantajlar

 ■ Sızıntıları durdurur: su ile reaksiyona girerek suya 
dayanıklı poliüretan köpük oluşturur

 ■ Kılcal çatlaklara dahi nüfuz eder

 ■ Su ile reaksiyona girip hacim kazanarak yüzeye ba-
sınç uygular ve sızdırmazlık sağlar.

 ■  Serbest genleşme: %1700 - %2200

 ■ Sertleştikten sonra büzülmez

 ■ İnşaat malzemelerine (beton, çimento, tuğla ve 
metal) mükemmel aderans sağlar

 ■ Reaksiyon hızı, hızlandırıcı miktarıyla belirlenebilir.

 ■ Nitofill WS60, su, zayıf asit ve alkaliler, madeni yağ, 
mantar ve bakteriler, yer altı suyu, deniz suyu ve pet-
rol ürünlerine karşı dayanıklıdır.

Tanımı

Nitofill WS60 likit yapıda olup su ile reaksiyona girdiğinde 
yarı esnek poliüretan köpük bariyer oluşturur. Polimerleş-
me sırasındaki düşük viskozitesi ve genleşmesi sayesinde 
içindeki reçine çatlaklara nüfuz eder.

Özellikleri

Renk Koyu Kahve
Serbest Genleşme %1700 - 2200

Yoğunluk
Baz 1,1 – 1,2 kg/litre

Hızlandırıcı 0,947 kg/litre

Viskozite, 25°C’de  
Baz 111 mPas

Hızlandırıcı 8 mPas

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Su ile reaksiyon süresi

65 gr reçine + hızlandırıcı + 20 gr su

Hızlandırıcı Reaksiyon 
Başlangıcı

Reaksiyon 
Bitişi

10°C % 2 55sn 4dk 18sn
% 6 26sn 1dk 38sn
% 9 20sn 1dk 10sn

15°C % 2 46sn 4dk 06sn
% 6 21sn 1dk 34sn
% 9 18sn 1dk 15sn

20°C % 2 44sn 3dk 30sn
% 6 19sn 1dk 17sn
% 9 13sn 54sn

25°C % 2 13sn 3dk 15sn
% 6 18sn 1dk 16sn
% 9 12sn 51sn

Kullanım talimatları

Hazırlık

Tüm yüzeyler yağ ve benzeri yabancı maddelerden arındı-
rılmalı ve Nitokit Surface Sealant'ın (Yüzey Mastiği) yapış-
masını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Enjeksiyon pakerleri, çatlakla kesişmesine dikkat edilerek, 
yüzeyle 45 derece açı oluşturacak şekilde, açılan deliklere 
yerleştirilmelidir. Enjeksiyon pakerleri arasındaki mesafe, 
çatlak genişliği, çatlak derinliği ve su basıncına bağlı ola-
rak, normalde 200 mm ile 500 mm arasındadır

Çatlak yüzeyleri

Uygulama öncesi çatlak yüzeylerinin kapatılması, çatlak 
içerisindeki tam doluluğu sağlamak için faydalı olacaktır. 
Bu amaç ile Nitomortar FC(B) epoksi esaslı tamir ve ya-
pıştırma harcı kullanılabilir. Çatlak yüzeyleri V şeklinde 
açılmalı ve ürün broşüründe tariflendiği şekilde Nitomortar 
FC(B) ile doldurulmalıdır. Döşeme ve duvarlardaki boyla-
masına çatlakların her iki tarafı kapatılabilir.

Nitomortar FC(B) nemli yüzeylerde kullanılabilir ancak aktif 
su sızıntısı olan yerlerde kullanılmamalıdır. 

Uygulama öncesi Nitomortar FC(B)’nin priz alması beklen-
melidir.
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Nitofill WS60

Enjeksiyon

Enjeksiyona başlamadan önce, paker çekvalfinin takılı ol-
masına dikkat ediniz. Tüm diğer pakerler açık olmalıdır.
Düşey uygulamalarda enjeksiyona en alttaki pakerden 
başlanmalıdır.
Kullanılacak Nitofill WS60 reçine ve hızlandırıcı miktarları 
belirlenmeli ve mikser yardımıyla homojen hale gelinceye 
kadar karıştırılmalıdır. Kap ömrü içinde kullanılabilecek 
miktarlarda malzeme karıştırmaya dikkat edilmelidir.
Karışım, enjeksiyon ekipmanına boşaltılmalı, hortum ilk 
enjeksiyon pakerine takılmalı ve işlem başlatılmalıdır. Bi-
tişik enjeksiyon pakerinden reçine veya köpük geldiğinde, 
pompa derhal durdurulmalı ve çekvalf bir sonraki pakere 
takılarak çatlak tamamen kapanıncaya kadar işleme de-
vam edilmelidir.
Kısıtlamalar

Nitofill WS60 sadece statik çatlaklar için uygundur. Daha-
esnek özellik gerektiren onarımlarda Nitofill UR63 kullanıl-
malıdır.
Geniş çatlaklardaki yüksek su basınçlarında Nitofill WS60 
su sızıntılarını durduramayabilir. Ayrıntılı bilgi için Fos-
roc’adanışınız.
Yapıda su sızıntısı mevcut değilse, hızlandırıcı minimum 
miktarda kullanılmalı ve karıştırmadan önce 4 birim reçine-
ye 1 birim su eklenmelidir. Pompa ve boruların tıkanmama-
sı için su eklenerek yapılarak uygulamalarda tek kullanım-
lık kartuşlar tavsiye edilir. 
Temizlik

Kullanıldıktan hemen sonra aletler Nitofill WS60 özel 
poliüretan temizlik ajanı ve Nitomortar FC(B) için Fosroc 
Solvent 105 ile temizlenmelidir. Sertleşmiş malzeme sade-
ce mekanik olarak temizlenebilir. Etrafa saçılan kalıntılar, 
kum veya talaş ile emilerek yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Pompa ve manuel ekipmanları, 15 dakikadan uzun mola-
larda, enjeksiyon sonunda ve gerektiğinde temizleyin. Son 
olarak, 1/4 litre temizlik maddesini sistemden geçirerek 
ekipmanı koruyunuz.

Paketleme
Nitofill WS60

Reçine 25 kg bidon
Hızlandırıcı 2,5 kg bidon

Nitomortar FC(B) 4,0 litre (7,1 kg) set
FosrocSolvent 105 5 litre

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır. Güneş ışınla-
rından uzakta, kuru ortamda, +10°C ve +30°C arasındaki 
sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Föyü incelenmelidir.

TR/8009/20/B
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Nitoprime BB

Akrilik emülsiyon esaslı, su geçirimsiz, nem 
toleranslı, tek komponentli astar

Kullanım Alanları

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, ısı 
yalıtım sistemlerinde dekoratif sıva altı ve çok amaçlı tek 
komponentli astar.

Avantajlar

 ■ Dış ve iç mekanlarda uygulanabilir.

 ■ Su bazlıdır.

 ■ Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.

 ■ İçerdiği polimerler yüksek su geçirimsizlik sağlar.

 ■ Neme karşı oldukça dayanıklıdır.

 ■ Gözenekli alt yüzeyler dahil çok iyi aderans sağlar.

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, farklı yüzeylere çok iyi penetre 
olabilen, çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygu-
lanarak harcın hızlı su kaybını engelleyen tek komponentli  
astar.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü, 20°C : 60 dakika 
Kürlenme : 1-3 saat
Renk : Beyaz

Yoğunluk 
(ASTM D1475/EN 
ISO 2811-1)

: 1,53 ± 0,03 gr/cm3

Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C  

Kullanım talimatları

Yüzey hazırlığı

Tüm yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalı ve toz, yağ ve 
gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Su yalıtımı yapılacak yüzey kuru veya hafif nemli olmalıdır. 
Su birikintisi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. 

Düzgün yüzey hazırlığı uygulamanın kalitesinin belirlen-
mesinde çok önemlidir. En iyi yüzeyler için Fosroc mekanik 
hazırlık önerir. (Örneğin, mekanik aşındırma, grit-blasting, 
sandblasting).

Zemin kaplama ve tank-rezervuar işleriyle ilgili, artan nem 
miktarı ile alakalı dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durum var-
sa yerel Fosroc ofisinize başvurunuz.

Karıştırma

Nitoprime BB, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında, 
düşük devirli bir karıştırıcı ile  homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar, yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır.

Uygulama

Nitoprime BB, temizliği yapılmış zemine ince ve sürekli bir 
şekilde uygulanır. Astarı yüzeye bir fırça, rulo ile veya püs-
kürterek uygulayınız. Aşırı kalın uygulamadan ve topaklaş-
malardan kaçınılmalıdır.

Gözenekli yüzeylerde, Nitoprime BB çok hızlı emilecektir. 
Bu gibi durumlarda ikinci kat uygulama tavsiye edilir. Bu 
durum gözenekli yüzeylerde daha iyi bir yapışma sağlar.

Uygulama Sıcaklığı

Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı 5°C - 35°C arasındadır.

Hava sıcaklığı 5°C - 35°C dışındaysa Fosroc Teknik Servi-
sine danışılmalıdır.

Temizlik

Nitoproof BB bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme

Nitoprime BB : 25 kg kova

Sarfiyat 
Nitoprime BB : 0,2 – 0,4 kg/m2

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlarda 
saklandığı veya depolandığı taktirde  ürünün raf ömrü 6 
aya düşebilir. Donmaya karşı koruyunuz.

1504-2
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Nitoprime BB

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoprime BB, cilt veya göz ile temas etmemelidir veya yu-
tulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır, 

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen sa-
bunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi groutlar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8037/20/B
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Nitoprime UR DT

Poliüretan esaslı, nem toleranslı, 
çift komponentli astar

Kullanım Alanları

Nitoproof Poliüretan ürünlerinin ve Fosroc Polyurea serisi-
nin astarlanmasında kullanılır.

Avantajlar

 ■ Beton, ahşap, metal ve betopan gibi farklı malzeme-
ler üzerine uygulanabilir

 ■ Kolay uygulanır

 ■ Gözenekli alt yüzeyler dahil çok iyi aderans sağlar

 ■ Hızlı kürlenir ve yüzeye penetrasyonundan sonra 
düzgün bir bitiş verir

Tanımı

Poliüretan esaslı, farklı yüzeylere çok iyi penetre olabilen 
çift komponentli astar.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap Ömrü : 35 dakika, 23°C’de
İlk Kürlenme : 8-24 saat, 23°C’de
Tam Kürlenme : 4 gün
Renk : Gri
Yoğunluk (ASTM D1475/
EN ISO 2811-1) : 1,18 ± 0,03 gr/cm3

Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 günde  
Viskozite (ASTM D 2196/
EN ISO 3219) : 200 cp, 25°C’de

Kopmada uzama (ASTM 
D412) : %300

Shore A Sertliği (ASTM 
D2240) : 70

Betona Aderans (ASTM 
D903) : > 4 N/mm²

Kullanım talimatları

Hazırlık

Düzgün yüzey hazırlığı uygulamanın kalitesinin belirlen-
mesinde çok önemlidir. En iyi yüzeyler için Fosroc meka-
nik hazırlık önerir. (Örneğin, mekanik aşındırma, grit- blas-
ting, sand blasting).

Zemin kaplama ve tank-rezervuar işleriyle ilgili, artan nem 
miktarı ile alakalı dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durum var-
sa lokal Fosroc ofisinize başvurunuz.

Yeni beton yüzeyler

Poliüretan uygulamasına başlamadan önce taze betonun 
28 günlük kürünü aldığından veya nem miktarının %12 
nin altında olduğundan emin olunmalıdır. Taze beton üze-
rindeki kalıntılar ve zayıf parçacıkların temizliği için hafif 
bir mekanik aşındırma yeterli gelecektir.

Eski beton yüzeyler

Eski beton yüzeylerde de tavsiye edilen yöntem yine me-
kanik aşındırma olacaktır, eğer yüzeyde yıllanmış yağlar, 
kir, toz ve kalıntı var ise daha yoğun mekanik alt yapı ça-
lışması yapılmalı, yüzey aderansı zayıflatacak etmenler-
den arındırılmalıdır.

Beton yüzeyinden bir kaç mm derinlikte aşındırma yap-
mak yeterli olacaktır. Alt yüzeye iyi bir aderans sağlaya-
bilmek adına bütün toz ve serbest partiküller vakumlu 
makinalar ile temizlenmelidir. Hatta iyi bir temizlik yapıl-
ması adına deterjan ile zemini yıkanıp bol su ile durula-
nıp, tamamen kurumaya bırakılabilir.

Karıştırma

Komponent B tamami ile komponent A içerisine boşaltıl-
malı ve düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar, yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır.

Uygulama

Nitoprime UR DT, temizliği yapılmış zemine ince ve sü-
rekli bir şekilde uygulanır. Astarı yüzeye sert bir fırça veya 
rulo ile uygulanabilir. Aşırı kalın uygulamadan ve topak-
laşmalardan kaçınılmalıdır.

Gözenekli yüzeylerde, Nitoprime UR DT çok hızlı emi-
lecektir. Bu gibi durumlarda ikinci kat uygulama tavsiye 
edilir. Bu durum hem gözenekli yüzeylerde daha iyi bir 
yapışma sağlar hem de astar üzerinde veya sonrasında 
membran üzerinde oluşabilecek hava kabarcığı oluşumu-
nu önler.

Uygulama Sıcaklığı

Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı 5°C - 35°C arasındadır.

Hava sıcaklığı 5°C - 35°C dışındaysa Fosroc Teknik Ser-
visine danışılmalıdır.

Temizlik

Nitoproof UR DT bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış 
malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

1504-2
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Nitoprime UR DT

TR/8010/20/B

Paketleme

Nitoprime UR DT : 18 kg set

Komponent 
A (baz) : 13,5 kg

Komponent B 
(setleştirici) : 4,5 kg

Sarfiyat 
Nitoprime UR DT : 0,35 kg/m²

Not: Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt 
yüzey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir.

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlar-
da saklandığı veya depolandığı taktirde ürünün raf ömrü 
6 aya düşebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoprime UR DT, cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen sa-
bunlu su ile yıkayın.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout'lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc'un beton tamiri için 'Sistematik Yaklaşımı' aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.
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Nitoprime UR T

Poliüretan esaslı, tek komponentli, 
düşük viskoziteli emprenye astar

Kullanım Alanları

Nitoproof Poliüretan ürünlerinin ve Fosroc Polyurea serisi-
nin astarlanmasında kullanılır.

Beton, metal, ahşap yüzeylere, sıvalı yüzeylere, PVC 
esaslı ve bitüm esaslı yüzeylere uygulanabilir.  

Avantajlar
 ■  Beton, ahşap, metal ve betopan gibi farklı malzeme-

ler üzerine uygulanabilir

 ■  Sıvı olarak fırça, rulo veya airless sprey  ile kolay 
uygulanır

 ■  Gözenekli alt yüzeylere ve hatta camsı, gözeneksiz 
yüzeylere dahil çok iyi aderans sağlar

 ■  Hızlı kürlenir ve yüzeye penetrasyonundan sonra 
düzgün bir bitiş verir

Tanımı

Poliüretan esaslı, farklı yüzeylere çok iyi penetre olabilen 
tek komponentli astar.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Yapısı : Sıvı, amber
Viskozite (ASTM D2196) : 20±5
Özgül ağırlık
(ASTM D1475) : 0,90 gr/m3

Kaplanabilme süresi, 
25°C’de : 12-24 saat

Kürlenme süresi, 25°C’de : 4-6 saat

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Aderan-
sı zayıflatacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya olabilecek 
diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygun meka-
nik aşındırma yöntemleri ile uygulama yüzeyindeki çimen-
to şerbeti ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, serbest parça-
cıklar, toz ve kir yıkanarak yüzey temizlenmelidir. Gerekli 
olması durumunda, yüzeydeki bozukluklar Renderoc tamir 
harçları ile tamir edilmelidir.

Yeni beton yüzeyler

Poliüretan uygulamasına başlamadan önce taze betonun 
28 günlük kürünü aldığından veya nem miktarının 5% in 
altında olduğundan emin olunmalıdır. Taze beton üzerin-
deki kalıntılar ve zayıf parçacıkların temizliği için hafif bir 
mekanik aşındırma yeterli gelecektir. 

Eski beton yüzeyler

Eski beton yüzeylerde de tavsiye edilen yöntem yine me-
kanik aşındırma olacaktır, eğer yüzeyde yıllanmış yağlar, 
kir, toz ve kalıntı var ise daha yoğun mekanik alt yapı çalış-
ması yapılmalı, yüzey aderansı zayıflatacak etmenlerden 
arındırılmalıdır.

Beton yüzeyinden birkaç mm derinlikte aşındırma yapmak 
yeterli olacaktır. Alt yüzeye iyi bir aderans sağlayabilmek 
adına bütün toz ve serbest partiküller vakumlu makinalar 
ile temizlenmelidir. Hatta iyi bir temizlik yapılması adına 
deterjan ile zemini yıkanıp bol su ile durulanıp, tamamen 
kurumaya bırakılabilir.

Karıştırma

Nitoprime UR T, ambalaj açıldıktan sonra homojen bir ka-
rışım elde edilinceye kadar, yaklaşık 3 dakika karıştırılma-
lıdır.

Uygulama
Nitoprime UR T, temizliği yapılmış zemine ince ve sürekli 
bir şekilde uygulanır. Astar yüzeye sert bir fırça,mala, air-
less sprey veya rulo ile uygulanabilir. Aşırı kalın uygulama-
dan ve topaklaşmalardan kaçınılmalıdır.

Gözenekli yüzeylerde, Nitoprime UR T çok hızlı emilecek-
tir. Bu gibi durumlarda ikinci kat uygulama tavsiye edilir. 
Bu durum hem gözenekli yüzeylerde daha iyi bir yapışma 
sağlar hem de astar üzerinde veya sonrasında membran 
üzerinde oluşabilecek hava kabarcığı oluşumunu önler.

İkinci kat uygulaması gereken durumlarda bekleme süresi 
(23°C’de) en az 3 saat, en çok 24 saat olmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı
Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı 5°C - 35°C arasındadır.

Hava sıcaklığı 5°C - 35°C dışındaysa Fosroc Teknik Servi-
sine danışılmalıdır.

Temizlik

Nitoproof UR T bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

1504-2
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Nitoprime UR T

Paketleme
Nitoprime UR T : 15 kg teneke
Sarfiyat 
Nitoprime UR T : 0,20 – 0,25 kg/m²

Not:Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt 
yüzey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir. 

Saklama
Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlarda 
saklandığı veya depolandığı taktirde  ürünün raf ömrü 6 
aya düşebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoprime UR T, cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır, 

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen sa-
bunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8011/20/B
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Nitoproof 33

Çok amaçlı, tek komponentli, bitüm 
kauçuk emülsiyonu 

Kullanım Alanları

Maliyet ve işçilik avantajı sağlayan, efektif bir su izolasyon 
membranı oluşturur. Aşağıdaki gibi uygulama alanlarında 
kullanılabilir;

 ■  Yer altı beton uygulamalarında genel amaçlı su izo-
lasyon uygulamalarında

 ■  Temel ve perde duvarlarda 

 ■  İstinat duvarlarının su izolasyonunda

 ■  Temel ve yer altı su tanklarının dış izolasyonunda

 ■  Isı izolasyon plakalarının yapıştırılmasında 

Avantajları

 ■  Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır
 ■  Eksiz uygulanabilir
 ■  Yüzeye tam yapışma sağlar 
 ■  Yatayda ve düşeyde kullanılabilir, akma yapmaz
 ■  Uzun ömürlüdür, klorür ve sülfat iyonlarına dayanıklıdır
 ■  Çatlak köprüleme özelliği mevcuttur
 ■  Su bazlı, çevre dostudur

Tanımı

Nitoproof 33 bir bitüm kauçuk emülsiyonudur. Koyu kahve-
rengi renkte tek komponentli sıvı olarak temin edilen ürün, 
siyah elastik bir kaplama olarak kürlenir.

Nitoproof 33 fırça veya çekpas ile uygulanabilecek şekilde 
kullanıma hazır ambalajlarda temin edilir.

Şartname

Şartname dökümanlarında belirtildiği üzere, toprak altı 
alanlar, bitüm kauçuk emülsiyonu Nitoproof 33 ile, 1,5 kg/
m2  sarfiyatta 1 mm kuru film kalınlığı oluşturacak şekilde 
izole edilecektir.

Özellikleri

Yapısı Kahverengi sıvı 
(Siyah olarak kürlenir)

Özgül Ağırlık ~ 1,10 kg/lt
Katı Madde Oranı 60 - 65 %
Servis Sıcaklığı -20°C - + 80°C
Dokunma Kuruluğu ~2 saat, 25°C’de
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Su ile temas ~48 saat
Kür süresi ~2- 120 saat

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve toz, yağ ve gevşek 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

Astarlama

Uygulama yapmadan önce astarlama önerilir (0,25 kg/m2). 
Nitoproof 33, astarlama için %50 oranında su ile inceltilebi-
lir. Uygulamaya başlamadan önce astar katmanının yeterli 
kuruluğa gelmesi beklenmelidir

Uygulama

Nitoproof 33 iki kat halinde uygulanmalıdır. İlk kat uygu-
landıktan sonra dokunma kuruluğu aşamasına gelinceye 
kadar kürlenmeye bırakılmalıdır. İkinci kat, ilk kat uygula-
masına dik olacak şekilde yapılmalıdır. Nitoproof 33 her 
kat için 1,5 kg/m2 sarfiyat ile 1 mm kuru film kalınlığı oluş-
turacak şekilde uygulanmalıdır.

Nitoproof 33 fırça, çekpas veya airless sprey ekipmanları 
ile hazırlanmış yüzeye uygulanabilir. Uygulamaya başla-
madan önce malzeme karıştırılmalıdır. Dökülmeler kum 
veya talaş ile emildikten sonra bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanı Kuru Film 
Kalınlığı Tüketim

Zemin nemine maruz 
alanlar 3 mm 4,5 kg/m2

Geçici süreli basınçlı 
suya maruz alanlar 3 mm 4,5 kg/m2

Sürekli basınçlı suya 
maruz alanlar 4 mm 6 kg/m2

Isı izolasyon plaka yapıştırıcısı olarak

Nitoproof 33 polistren, strafor gibi ısı izolasyon plakalarının 
yatayda ve düşeyde yapıştırılmasında kullanılabilir. 

Nitoproof 33 ısı izolasyon plaka yapıştırıcısı olarak kullanı-
lacak ise toz komponent eklenmelidir.

Her iki yapıştırma yüzeyi de temiz, düzgün ve yapışmayı 
engelleyici malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Nitoproof 
33 her iki yüzeyede uygulanmalı ve yapışkan hale gelince-
ye kadar (renk koyulaşmaya başlar) beklenmelidir. Sonra, 
bastırılarak yapıştırma işlemi yapılmalıdır.
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Nitoproof 33

Tamirler

Tüm zarar gören alanlar, membranın sürekliliğini sağlamak 
için hemen tamir edilmelidir.

Temizlik

Nitoproof 33 henüz yaş iken temiz su ile çıkarılabilir. Prizini 
almış malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar
 ■  Nitoproof 33 yapısal bir yapıştırıcı değildir, gerekli ol-

duğu durumlarda mekanik sabitleme kullanılmaldır.

 ■  +5°C altında ve +30°C üzerindeki sıcaklıklarda uygu-
lama yapılmamalıdır.

 ■  Rüzgarlı ortamlarda uygulama yapmaktan kaçınıl-
malıdır. Bu tür uygulamalar çatlamalara sebep olabi-
lir.

 ■  Yağışlı ve soğuk havalarda 4,5 kg’lık toz komponent 
ilavesi ile kullanılmalıdır. Aksi halde priz süreleri ve 
su dayanım kazanma süreleri çok uzayacaktır.

Paketleme
Nitoproof 33 30 kg kova 
Soğuk veya yağışlı 
durumlar için

30 kg kova 
(4,5 kg Toz Komponent)

Sarfiyat
Nitoproof 33 3,0 kg/m2

Not:Yüzey emiciliğine bağlı olarak sarfiyat rakamları de-
ğişebilir.

Saklama

Nitoproof 33, kapalı depo ortamında, açılmamış ambala-
jındasaklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Bazı kişiler reçine ve solventlere karşı hassasiyet göstere-
bilirler, bu nedenle koruyucu ekipman ve koruyucu krem-
lerin kullanılması faydalıdır (Kerodex Antisolvent gibi). Cil-
de temas durumunda, hemen sabunlu su ile yıkandıktan 
sonra reçine çıkarıcı kremler kullanılmalıdır. (Kerocleanse 
Standard Grade Skin Cleaner gibi). Solvent kullanılmama-
lıdır.

Yangın

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Yeterli havalandırma altında 
uyguklama yapılmalı, açık alevden sakınılmalı sigara içil-
memelidir.

Parlama noktası

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha fazla bilgi için yerel Fosroc ofisinizle irtibata geçiniz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigroutlar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8013/20/C
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Nitoproof 35UV

Çok amaçlı, tek komponentli, polimer 
modifiye bitüm kauçuk emülsiyonu

Kullanım Alanları
Tek komponentli ultra esnek su yalıtım malzemesi Nitopro-
of 35UV aşağıdaki gibi uygulama alanlarında kullanılabilir;

 ■ Temel ve perde duvarları, istinat duvarları

 ■ Su depolarının dış izolasyonunda

 ■ Islak hacimler 

 ■ Çatılarda baca dipleri ve gizli derelerde tamir malze-
mesi olarak

 ■ Bitümlü membran tamirlerinde

 ■ Yalıtım ve drenaj levhalarının yapıştırılması

 ■ Geçici veya devamlı su basıncına maruz kalan ya-
pılarda

 ■ Yatay ve düşey yüzeylerde

Avantajları

 ■ Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır

 ■ Yatayda ve düşeyde kullanılabilir, akma yapmaz

 ■ UV dayanımlıdır

 ■ Uygulama yüzeyine tam aderans sağlar

 ■ Yüksek çatlak köprüleme özelliği mevcuttur

 ■ Eksiz bir su yalıtımı sağlar

 ■ Su bazlıdır,  çevre dostudur

Tanımı

Nitoproof 35UV bir bitüm kauçuk emülsiyonudur. Koyu 
kahverengi renkte tek komponentli sıvı olarak temin edilen 
ürün, siyah elastik bir kaplama olarak sertleşir.

Nitoproof 35UV fırça, mala veya sprey ile uygulanabilecek 
şekilde kullanıma hazır ambalajlarda temin edilir.

Özellikleri

Yapısı Kahverengi sıvı 
(Siyah olarak kürlenir)

Özgül Ağırlık ~ 1,20 kg/lt
Katı Madde Oranı 70 %
Servis Sıcaklığı -20°C - + 80°C
Uygulama Sıcaklığı +5°C - + 35°C
Kür süresi ~ 1-5 gün
Çatlak köprüleme
EN 15812 >2 mm

Kopma uzaması
ISO 37 % 1000

Yangın sınıfı Euroclass E

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve toz, yağ ve gevşek 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki sivri uçlar 
giderilmeli ve derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 

Uygulama yapılacak yüzeyler solvent içermeyen bitüm as-
tar ile astarlanmalıdır. Astar tam kürünü aldıktan sonra uy-
gulama yapılmalıdır. Aderansın düşük olabileceği yüzeyler 
pürüzlendirilmelidir. 

Uygulama

Uygulama yapmadan önce astarlama önerilir (0,25 kg/m2). 
Nitoproof 35UV, astarlama için 1:5 oranında su ile incel-
tilebilir. Uygulamaya başlamadan önce astar katmanının 
yeterli kuruluğa gelmesi beklenmelidir.

Nitoproof 35UV iki kat halinde uygulanmalıdır. İlk kat uygu-
landıktan sonra kürlenmeye bırakılmalıdır. Soğuk havalar-
da kürlenme süresi uzayabilir, ilk katın tam kürünü aldığın-
dan emin olunmalıdır. İkinci kat, ilk kat uygulamasına dik 
yönden yapılmalıdır. Nitoproof 35UV her kat için 1,5 kg/
m2 sarfiyat ile 1 mm kuru film kalınlığı oluşturacak şekilde 
uygulanmalıdır.

Nitoproof 35UV fırça, mala veya airless sprey ekipmanları 
ile hazırlanmış yüzeye uygulanabilir. Uygulamaya başla-
madan önce malzeme karıştırılmalıdır. Dökülmeler kum 
veya talaş ile emildikten sonra hemen yıkanmalıdır.
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Nitoproof 35UV

Yalıtım ve drenaj plaka yapıştırıcısı olarak

Nitoproof 35UV polistren, strafor gibi ısı izolasyon plaka-
larının yatayda ve düşeyde yapıştırılmasında kullanılabilir. 

Her iki yapıştırma yüzeyi de, temiz, düzgün ve yapışmayı 
engelleyici malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Nitopro-
of 35UV her iki yüzeyede uygulanmalı ve yapışkan hale 
gelinceye kadar (renk koyulaşmaya başlar) beklenmelidir. 
Sonra, bastırılarak yapıştırma işlemi yapılmalıdır.

Tamirler

Tüm zarar gören alanlar, membranın sürekliliğini sağlamak 
için hemen tamir edilmelidir.

Temizlik

Nitoproof 35UV henüz yaş iken temiz su ile çıkarılabilir. 
Priz alan malzeme, Fosroc Solvent 102 ile çıkarılabilir.

Paketleme
Nitoproof 35UV 20 kg kova
Sarfiyat
Nitoproof 35UV

1 mm kuru film kalınlığı 1,5 kg/m2

3 mm kuru film kalınlığı 4,5 kg/m2

4 mm kuru film kalınlığı 6 kg/m2

Not: Yüzey emiciliğine bağlı olarak sarfiyat rakamları de-
ğişebilir.

Kısıtlamalar

 ■  Nitoproof 35UV yapısal bir yapıştırıcı değildir, gerekli 
olduğu durumlarda mekanik sabitleme kullanılmalı-
dır.

 ■  +5°C altında ve +35°C üzerindeki sıcaklıklarda uygu-
lama yapılmamalıdır.

 ■  Yağmur yağarken veya yağma olasılığı varken uygu-
lama yapılmamalıdır.

 ■  Uygulamadan sonraki 24 saat, dondan, güneşten ve 
şiddetli rüzgardan korunmalıdır. Rüzgarlı ortamlarda 
uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu tür uygula-
malar çatlamalara sebep olabilir.

Saklama

Nitoproof 35UV, kapalı depo ortamında açılmamış 
ambalajında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Bazı kişiler reçine ve solventlere karşı hassasiyet göstere-
bilirler, bu nedenle koruyucu ekipman ve koruyucu kremle-
rin kullanılması faydalıdır (Kerodex Antisolvent  gibi). Cil-
de temas durumunda, hemen sabunlu su ile yıkandıktan 
sonra reçine çıkarıcı kremler kullanılmalıdır. (Kerocleanse 
Standard Grade Skin Cleaner gibi). Solvent kullanılmama-
lıdır.

Yangın

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Yeterli havalandırma altında 
uygulama yapılmalı, açık alevden sakınılmalı sigara içil-
memelidir.

Parlama noktası

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha fazla bilgi için yerelFosroc ofisinizle irtibata geçiniz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışı

TR/8041/20/B
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Nitoproof 111

Kullanım Alanları

Nitoproof 111, su ve su buharı geçişini engellemek için ek-
siz bir bariyer oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Aynı 
zamanda, buhar bariyerleri, nemsiz ortamlar, toprak altı 
beton koruması ve su tutarak kür malzemesi olarakta kul-
lanılabilir.

Avantajları
 ■ Tek komponentlidir

 ■ Kolay uygulanır ve ekonomiktir, sarfiyatı düşüktür

 ■ Nemli beton yüzeylere uygulanabilir

 ■ Hızlı kürlenir

 ■ Birçok yapı malzemesine mükemmel aderans sağlar

Tanımı

Nitoproof 111, yüksek performanslı, güçlü bir bitüm esaslı 
film oluşturacak şekilde kürlenen özel olarak seçilmiş, dü-
şük viskoziteli bitüm malzemelerden oluşmuştur. Çok çeşitli 
uygulamalarda, hazırlanan yüzeylere, fırça, rulo veya püs-
kürtülerek uygulanabilir.

2404
Fosroc Ltd

Demirciler Organize Sanayi Bölg. Mah. Haldun Aksoy 
Cad. No:12/1 Gebkim OSB Dilovası/Kocaeli

20
2404-CPR-TH1018

TS EN 1504-2
Yüzey Koruma Sistemi / Surface Protection System

DoP Numarası TR1504-2/034
Su Buharı Geçirgenliği (m) Sınıf I
Kapiler Su Emme ≤ 0.5 kg/m2 h0.5

Yapışma Mukavemeti 1,30 N/mm2

Penetrasyon Derinliği (mm) 1,89 mm
Su Emme (%) 4,60
Alkali Direnci (%) 8,80
Kurutma Hız Kat Sayısı (%) 61,54
Yangına Karşı Tepki Sınıf: B
Tehlikeli Maddeler Madde 5.3’e uygun

Özellikleri

Yoğunluk 1,01 gr/cm3

Viskozite 2700 cP
Katı Madde Oranı %37 – 38 arası
Yeniden kaplanabilme 
süresi 2 saat,  25°C’de

Kür süresi ~24 saat

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz, kuru ve toz, yağ ve pas, demir oksit, 
harç ve çimento şerbeti gibi serbest parçacıklardan arın-
dırılmış olmalıdır. Bunlar mekanik yöntemlerle yüzeyden 
aşındırılmalı ve toz vakum ekipmanları ile temizlenmelidir.

Yağ ve gres kalıntıları uygun çözücü kimyasallar ile kaldı-
rılmalıdır.

Su birikitisi ve serbest su akışı olmaması şartıyla Nitoproof 
111 nemli beton, tuğla ve sıva yüzeylerine uygulanabilir. 
Eğer şüphe varsa saha testleri yapılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Su izolasyon membranı, düşey su buharı bariyeri

Bir kat Nitoproof 111 uygulanmalı ve kürlenmeye bırakıl-
malıdır. Yaklaşık sarfiyat 0,40 kg/m2/kat olmalıdır. İkinci kat 
Nitoproof 111, ilk kata dik yönde uygulanmalıdır.

Kür malzemesi 

Yukarıda açıklandığı gibi 2 kat Nitoproof 111 uygulanmalı 
ve kürlenmeye bırakılmalıdır. Nitoproof 111 nemli yüzeyle-
re uygulanabilir.

Tamirler

Tüm zarar gören alanlar, membranın sürekliliğini sağlamak 
için hemen tamir edilmelidir.

Temizlik

Kullanılan alet ve ekipmanlar henüz yaş iken temiz su ile 
çıkarılabilir. 

Priz alan malzeme, Fosroc Solvent 102 ile çıkarılabilir.

Bitüm esaslı esnek koruyucu kaplama 
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Kısıtlamalar

+5°C altında ve +30°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama 
yapılmamalıdır.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Paketleme
Nitoproof 111 25 kg varil
Sarfiyat
Nitoproof 111 0,5 – 0,50 kg/m²/kat 

yüzey emiciliğine ve
pürüzlülüğüne bağlı olarak

Saklama

Nitoproof 111, kapalı depo ortamında 12 ay raf ömrüne sa-
hiptir. +15°C - +35°C aralığında normal depo ortamında 
açılmamış ambalajlarında saklanmalıdır. +10°C altındaki 
sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Bazı kişiler reçine ve solventlere karşı hassasiyet göstere-
bilirler, bu nedenle koruyucu ekipman ve koruyucu krem-
lerin kullanılması faydalıdır (Kerodex Antisolvent gibi). Cil-
de temas durumunda, hemen sabunlu su ile yıkandıktan 
sonra reçine çıkarıcı kremler kullanılmalıdır. (Kerocleanse 
Standard Grade Skin Cleaner gibi). Solvent kullanılmama-
lıdır. Uygularken koruyucu gözlük takılmalı, ancak göz ile 
temas ederse, bol su ile yıkanmalı ve hemen tıbbi yardım 
alınmalıdır.

Kullanılmadığı durumlarda kapağı kapalı tutulmalı, dökül-
meler kum veya talaş ile hemen temizlenmelidir.

Yangın

Nitoproof 111 yanıcı değildir.

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Yeterli havalandırma altında 
uygulama yapılmalı, açık alevden sakınılmalı sigara içil-
memelidir.

Parlama noktası 

Fosroc Solvent 102 : 33°C

Daha fazla bilgi için lokal Fosroc ofisinizle irtibata geçiniz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8012/20/B
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Zift içermeyen,  su  bazlı ve çevre dostu, likit 
şeklinde uygulanan tek komponentli elastomet-
rik UV dayanıklı su yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Nitoproof 600WB yüksek elastiklikliği, mükemmel aderans 
ve su geçirimsizliği sayesinde temeller, bodrum katlar, tü-
neller, zemin katlar, asma katlar, araç parkları, teras çatılar, 
balkonlar, verandalar, köprüler, gizli dereler, ıslak hacimler 
ve su depoları (içme suyu harici),  kanalizasyon çalışmala-
rı ve yeşil çatılar gibi geniş alanlar için idealdir. 

Avantajları

 ■ Zift içermez, çevre dostu

 ■ Tek komponentli; direkt uygulamaya hazır

 ■ 3 renk seçeneği; gri, mavi ve siyah

 ■ Likit uygulama, derzsiz olduğu için sürekli uygulama     
sağlar

 ■ Elastomerik, geniş bir sıcaklık aralığında kalıcı es-
neklik bariyeri oluşturacak şekilde kürlenir

 ■ Hızlı yerleştirme; hazırlık çalışmaları ve detaylandır-
ma için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır

 ■ Mükemmel aderans, çok çeşitli yüzeylere uygulana-
bilir. Örneğin. beton, yığma, sıva, şap ve yığma tuğla

 ■ Geçirimsiz; üstün bariyer özellikleri, korozif toprak 
etkilerine karşı dayanım sağlar

 ■ Termal şoklara dayanıklı; kürlendikten sonra yüksek 
sıcaklıklarda erime ve akma yapmaz

 ■ Membrandaki hasar nokta uygulamasıyla kolayca 
tamir edilebilir

Standartlara Uygunluk

Nitoproof 600WB, ASTM C836-84 gerekliliklerini karşıla-
maktadır.

Tanımı

Nitoproof 600WB tek komponentli, zift içermeyen, elasto-
merik su yalıtım membranıdır. Bütün uygulama metod ve 
gereksinimleri için uygundur. 

Nitoproof 600WB yatay ve düşey yüzeylerde, rulo, çekpas 
veya püskürtme ile uygulaması için orta viskozitede  (yak-
laşık 600 poise) bir üründür. 

Kimyasal Özellikler

Nitoproof 600WB, bir dizi zayıf alkali ve suda bulunan tuz-
dan etkilenmez ve biyolojik bozulmaya karşı dayanıklıdır.

Tipik Özellikler

Katı madde oranı (hacime göre) 50%
Servise Açma, 25°C, 1mm kuru film 48 saat

Tipik kürlenmiş membran özellikleri (28 günde)
Kopmada Uzama (ASTM D412) 600%
Çekme Direnci (ASTM D412) 1 N/mm2

Yırtılma Direnci (ASTM D624) 8 N/mm2

Su Buharı Geçirgenliği (ASTM E96) 0.4 g/h/m2

Su Geçirgenliği (BSEN 1230-8) 0, 5 Bar’da
Çalışma Sıcaklığı -40°C - +80°C

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı

Su yalıtımı yapılacak bütün yüzeyler sağlam, temiz ve kuru 
olmalıdır. 

Beton yüzeyler mala ile düzeltilmeli ardından fırçalama 
veya eşdeğer bir uygulama ile yüzey pürüzlendirilmelidir.
Yüzey kuru olmalı, toz, yağ ve diğer atıklardan arındırılma-
lıdır. Yüzeydeki tüm çıkıntılar düzeltilmelidir. 

Yüzey yosun ve linkenden arındırılmalı, bunu takiben ye-
niden oluşumunu engellemek amacıyla mantar önleyici 
fungisidal yıkama yapılmalıdır. Ardından yüzey temiz su ile 
yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Bütün metal yüzeylerdeki boya, yağ, pas ve diğer kirler çı-
karılmalıdır. Açığa çıkan temiz metal yüzey Solvent 102 ile 
temizlenmelidir.

Astarlama 

Kaliteli beton yüzeylerde astarlama gerekmez. Ancak, 
gözenekli beton, kum / çimento ve çimento levhalar gibi 
emici yüzeyler, Nitoproof 600WB’nin emilimini önlemek 
için sızdırmazlık gerektirecektir. Bu 1:1 oranında Nitoproof 
600WB ve su karışımı kullanılarak yapılmalıdır.

Hareketli Derzler

Tüm genleşme ve harekerli derzler uygun Nitoseal derz 
dolgu ürünleri ile doldurulmalıdır. Sertleştiğinde, mastik 
yüzeyine Nitoseal Debonding Tape uygulanmalı ve derzin 
üzeri 1.3 mm kalınlığında Nitoproof 600WB ile, Debonding 
Tape kenarlarından 150 mm taşacak şekilde kaplanmalı-
dır. Derz üzerine uygun ürünlerle (Nitoproof Scrim vb) la-
minasyon yapılmasında fayda vardır.

1504-2
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Çatlaklar

Bütün büzülme ve hareketsiz yapısal çatlaklar, çatlağın her 
iki tarafında 75 mm uzanan, 1.3 mm kalınlıktan az olma-
mak üzere Nitoproof 600WB ile ön işlemden geçirilmelidir. 
Genel uygulamadan önce bir gece kürlenmelidir.

Kenar Köşe Detayları

Bütün kenar ve köşe detaylarına pah bandı ve pah detayı 
uygulanmalıdır. Pah detayı Fosroc Renderoc tamir harçları 
ile teşkil edilebilir. Pah detayı üzerine 1,3 mm kalınlıkta 1 
kat Nitoproof 600 WB uygulanıp ürün henüz yaşken pah 
bandı, laminasyon veya Nitoproof Scrim malzeme içeris-
ine gömülmelidir. Daha sonra band kenarlarından 150 mm 
uzanan taşacak şekilde  1.3 mm kalınlığında bir kat daha 
Nitoproof 600WB uygulanarak sistem kilitlenmelidir.

Diğer tüm çatlaklar, derzler, çıkıntılar ve zayıf noktalar, 
detayın her iki yanından 50-100 mm taşacak şekilde Ni-
toproof 600WB ile ön bir işlemden geçirilmelidir. Hareketin 
mümkün olduğu yerlerde Nitoproof Scrim veya laminasyon 
ile takviye yapılması önerilir. Genel uygulamadan önce bir 
gece kürlenmelidir.

Uygulama

Nitoproof 600WB fırça, mala, çekpas veya püskürtme (ya-
tay yüzeylerde standart kalite için iki kat uygulanmalı) ile 
en az 1,0 mm (1 litre/m2) kalınlıkta uygulanmalıdır. Bu ha-
zırlık çalışmalarına ektir.

Düşey yüzeylerde 1.00 mm’lik kalınlık iki katman halinde 
yapılabilir. Kalınlığın yüksek olduğu kritik uygulamalarda 
birbirine dik açılarda iki kat uygulanmalıdır. Her kat kalınlığı 
son kalınlığa göre ölçülmelidir. 

Rulo ile uygulanacaksa kısa tüylü sentetik rulo kullanılma-
lıdır. Püskürtme ile uygulancaksa 5.5 bar (80 psi) basınçta  
60:1 oranlı, 10 mm uçlu 13 mm hortum çapı olan Graco 
King tipi pompa kullanılabilir. Uç ölçüsü: 0.58 mm – 0.84 
(22-33 thou)

Su testi membran 7 gün kürlendikten sonra yapılabilir.

Su Testi 

Koruma katı atılmadan önce, 24 saat boyunca en az 
50mm derinliğinde su ile test edilmelidir. Drenajlar 
kapatılmalı ve suyu tutacak şekilde bariyerler yerleş-
tirilmelidir.

Kürleme ve Koruma 

Nitoproof 600WB membran koruma katmanı uygu-
lanmadan önce 25°C’de en az 24 saat kürlenmelidir. 
Membranın hasar görme ihtamali (trafik, dolgu, vb. 
sebeplerden)  olan yerleri çimentolu şap veya koru-
ma levhaları ile korunmalıdır. Levhaların membrana 
yapışmasını önlemek için toz çimento kullanılmalıdır. 
Son kat ile alt kat arasında bir yapışma yoksa ayırıcı 
bir örtü kullanılmalıdır. 

Membranın şaptan veya kaplanmamış alandan  hasar gör-
mesini önlemek için Nitoproof 600WB’nin 1 metrelik şerit-
ler halinde uygulanması önerilir. 

Temizlik
Ekipmanlar kullanıldıktan sonra derhal temizlenmelidir.

Kısıtlamalar
Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C’nin altındaysa 
uygulama başlamamalıdır.

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Paketleme
Nitoproof 600WB 20 litre 
Sarfiyat
Nitoproof 600WB 1,0 litre/m2

1mm Islak Film Kalınlığında

Sarfiyat rakamları teoriktir, yüzey dokusu ve gözenekliliği-
ne ve uygulama tekniklerine göre değişebilir.

Saklama

Nitoproof 600WB, +15°C ve +40°C arasında normal depo 
koşullarında saklanırsa minimum 12 ay raf ömrüne sahip-
tir. +10°C’nin altındaki sıcaklıklardan korunmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 600WB ve Fosroc Solvent 102 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları 
uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. Kerodex Antisolvent veya Rozalex Antipaint gibi 
kremler, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandır-
ma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı 
kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Yangın

Nitoproof 600WB yanıcı değildir

TR/8014/20/B
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Nitoproof 620

Poliüretan esaslı, tek komponentli elastomerik 
su yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Yüksek elastikliği, mükemmel aderans ve su geçirimsiz 
yapısı Nitoproof 620'yi çatı terasları, balkonlar, taraçalar, 
ıslak hacimler ve kaplama altı su yalıtımları gibi çok sayıda 
yerde su/buhar yalıtımı uygulamaları için ideal kılar.  

Ayrıca beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar 
ile kullanılabilir. 

Avantajları

 ■  Tek komponentlidir, doğrudan uygulanmaya hazırdır

 ■  Yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı

 ■  Sıvı olarak uygulanması (fırça, rulo, airless sprey)  
zor detayların kolay ve eksiz geçilmesini sağlar

 ■  Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır

 ■  Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürlenir

 ■  Hızlı uygulanabilir, hazırlık işleri ve detaylandırmaya 
harcanan zamanı azaltır

 ■  Kusursuz şekilde yapışır, çeşitli yüzeylere uygulana-
bilir.  Yüksek aderansı sayesinde yanal su geçişini 
önler

 ■  Membrana verilen mekanik hasar, noktasal uygula-
ma ile kolayca onarılabilir

 ■  Su buharı geçirimlidir

 ■  Isıl olarak stabildir, kalıcı kürleme özelliği sayesinde-
yüksek sıcaklıklarda erime ve akma olmaz (-30°C ve 
+90°C çalışabilme)

Tanımı

Soğuk uygulanan, tek komponentli, poliüretan esaslı, elas-
tomerik su yalıtım membranıdır. 

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk Beyaz ve Gri
Viskozite (ASTM D2195-86) 1500-4000
Yoğunluk 1,40 gr/cm3

Katı Madde İçeriği %85-90
Kaplanabilme süresi, 23ºC’de 8 -12 saat
Üzerinde Yürünebilme Süresi 
23ºC’de 8 -12 saat

Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 günde
Kopmada Uzama (DIN 53504) > %600
Çekme Dayanımı 
(DIN 53504) >3 N/mm2

Betona Yapışma
(ASTM D4541) >2 N/mm2

Shore A Serliği (ASTM D2240) 60-65
Çalışma Sıcaklığı -30ºC - +90ºC 

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve kuru olmalıdır ve gev-
şek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Su birikintisi olan 
yüzeylere uygulanmamalıdır. 

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir.

Astarlama 

Uygulama yapılacak yüzey kuruysa Nitoprime UR T poliü-
retan astar ile astarlanmalıdır. Eğer yüzeydeki nem oranı 
%8 in üzerinde ise nem toleranslı poliüretan astar Nitopri-
me UR DT ile astarlama yapılmalıdır. Astar uygulamasın-
dan, hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat sonra, Nitoproof 
620’nin serim uygulaması yapılabilir. Astarlamadan sonra 
48 içerisinde kaplama yapılamazsa, zemintekrar Nitoprime 
UR T ile astarlanmalıdır.

Karıştırma

Nitoproof 620 kullanılmadan önce düşük devirli bir karıştı-
rıcı ile 300 devirde homojen hale gelinceye kadar karıştı-
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Nitoproof 620

rılmalıdır.  .

Uygulama

Nitoproof 620, ilk katmanda 0,600 - 0,800 kg/m2 sarfiyat 
oluşturacak şekilde iki kat olarak sürme veya püskürtme 
uygulanmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi 8-12 sa-
attir. 

İkinci katmanda ise 0,600 - 0,900 kg/m2 sarfiyat oluştura-
cak şekilde toplamda 1,5 kg/m2 sarfiyat ile uygulanmalıdır. 

Uygulama Sıcaklığı

Nitoproof 620 +5ºC ile +35ºC de ve standart bağıl nem or-
tamında uygulanmalıdır.

Su yalıtım katmanının korunması 

Su yalıtım membranı Nitoproof 620 membranın direkt fizik-
sel aşınmaya maruz bırakılmaması ve korunması tavsiye 
olunur, teraslarda bu koruma şapı ile sağlanabilir veya de-
taya göre geotextil keçe üzerine agrega dolgu önerilebilir.

Eğer ürün betonarme perde veya düşey duvarlarda uygu-
lanmışsa koruma Proofex Protection Board koruma levha-
sı ile de sağlanabilir.

Koruma katmanı uygulanmadan önce Nitoproof 620 
membranın kürünü tamamladığından emin olunuz. +25ºC’ 
de minimum 24 saat.

Temizlik

Nitoproof 620 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitoproof 620 : 25 &12&3 kg kova
Nitoprime UR T : 15 & 4 teneke
Nitoprime UR DT : 18 kg set
Sarfiyat
Nitoproof 620 : 1,5 kg/m²
Nitoprime UR T : 0,20 - 0,25 kg/m²
Nitoprime UR DT : 0,35 kg/m²

Not:Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt yü-
zey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru bir yerde ve orjinal ambalajında sak-
landığı taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Kuru ve serin bir ortamda (+10ºC ve +25ºC arasında) 
saklanmalıdır. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli or-
tamlarda saklandığı veya depolandığı taktirde  ürünün raf 

ömrü 6 aya düşebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 620, Nitoprime UR T ve Nitoprime UR DT cilt 
veya göz ile temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Bu-
harları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen sa-
bunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoproof 620 solvent içerir, yanıcıdır. 

Çıplak alev veya diğer tutuşma kaynaklarına maruz bı-
rakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. Kullanılmadığında 
kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yangın durumunda, 
CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama Noktası

Nitoproof 620:  40ºC

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/8043/20/B
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Nitoproof 625

Poliüretan esaslı, tek komponentli, elastomerik 
su yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Yüksek elastikliği, mükemmel aderans ve su geçirimsiz ya-
pısı Nitoproof 625’i çatı terasları, balkonlar, taraçalar, ters 
çatılar, ve kaplama altı su yalıtımları gibi çok sayıda yerde 
su/buhar yalıtımı uygulamaları için ideal kılar.

Ayrıca UV dayanıklılığı Nitoproof 625’ i özellikle de üzeri 
kapatılmayacak, yürünebilir (hafif trafik yükü) çatılar için 
uygun kılmaktadır:

Avantajlar

 ■ Tek komponentlidir, doğrudan uygulanmaya hazırdır

 ■ Yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı

 ■ Sıvı olarak uygulanması (fırça, rulo, airless sprey) 
zor detayların kolay ve eksiz geçilmesini sağlar

 ■ Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır

 ■ UV dayanımlıdır, gezilebilir teraslar için uygundur

 ■ Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürleme yapar

 ■ Hızlı uygulanabilir, hazırlık işleri ve detaylandırmaya 
harcanan zamanı azaltır

 ■ Kusursuz şekilde yapışır, çeşitli altyapıya uygulana-
bilir. Yüksek aderansı sayesinde yanal su geçişini 
önler

 ■ Membrana verilen mekanik hasar noktasal uygulama 
ile kolayca onarılabilir

 ■ Su buharı geçirimlidir

 ■ Isıl olarak stabildir, kalıcı kürleme özelliği sayesinde 
yüksek sıcaklıklarda erime ve akma olmaz (-30°C ve 
+90°C çalışabilme)

Tanımı

Soğuk uygulanan, tek komponentli, poliüretan esaslı, UV 
dayanımlı, elastomerik su yalıtım membranı.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri

Renk Beyaz ve Gri

Yoğunluk 1,40 gr/cm3

Katı Madde İçeriği %85-90

Kaplanabilme süresi, 23°C’de  8 -12 saat

Üzerinde Yürünebilme süresi 
23°C’de 8 -12 saat

Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 gün

Kopmada Uzama (ASTM D412) > %600

Çekme Dayanımı 
(ASTM D412-C) > 1.5 N/mm2

Betona Yapışma
(ASTM D4541) >2 N/mm2

Shore A Serliği (ASTM D2240) 60-65

Çalışma Sıcaklığı -30°C - +90°C 

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve temiz olmalıdır ve gev-
şek parçalardan arındırılmış olmalıdır.Su birikintisi olan yü-
zeylere uygulanmamalıdır. 

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir. 

Astarlama

Uygulama yapılacak yüzey kuruysa Nitoprime UR T po-
liüretan astar ile astarlanmalıdır. Eğer yüzeydeki nem 
oranı %5’in üzerinde ise nem toleranslı poliüretan astar 
Nitoprime UR DT ile astarlama yapılmalıdır. Astar uygu-
lamasından, hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat sonra, 
Nitoproof 625 uygulanabilir. Astarlamadan sonra 48 içeri-
sinde kaplama yapılamazsa, zemin tekrar Nitoprime UR T 
ile astarlanmalıdır.

1504-2
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Nitoproof 625

Karıştırma

Nitoproof 625 kullanılmadan önce düşük devirli bir karış-
tırıcı ile 300 devirde homojen hale gelinceye kadar karış-
tırılmalıdır. Açılan ambalaj 60-90 dakika içerisinde tüketil-
melidir.

Uygulama

Nitoproof 625, ilk katmanda 0,600-0,800 kg/m2 sarfiyat 
oluşturacak şekilde çift kat olarak sürme veya püskürtme 
uygulanmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi 8-12 sa-
attir.

İkinci katmanda ise 0,600-0,900 kg/m2 sarfiyat oluşturacak 
şekilde toplamda 1,5 kg/m2 sarfiyat ile uygulanmalıdır.

Yüksek yük altında kalabilecek alanlarda (boru girişi, oyuk-
lar, keskin köşeler vb) malzemeyi üç kat veya daha kalın 
olarak uygulanması tavsiye edilir.
Uygulama Sıcaklığı

Nitoproof 625, +5°C ile +35°C aralığında ve standart bağıl 
nem ortamında uygulanmalıdır.

Su yalıtım katmanının korunması

Su yalıtım membranı Nitoproof 625 ürününün UV daya-
nımı mevcuttur, fakat membranın direkt fiziksel aşınmaya 
maruz bırakılmaması ve korunması tavsiye edilir, teraslar-
da bu koruma şapı ile sağlanabilir veya detaya göre geo-
textil keçe üzerine agrega dolgu önerilebilir.

Eğer ürün betonarme perde veya düşey duvarlarda uygu-
lanmışsa koruma Proofex Protection Board koruma levha-
sı ile de sağlanabilir.

Koruma katmanı uygulanmadan once Nitoproof 625 memb-
ranın kürünü tamamladığından emin olunuz. +25°C’de mi-
nimum 24 saat.

Temizlik

Nitoproof 625 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitoproof 625 : 25 & 12 & 3 kg kova
Nitoprime UR T : 15 & 4 teneke
Nitoprime UR DT : 18 kg set
Sarfiyat
Nitoproof 625 : 1,5 kg/m2

Nitoprime UR T : 0,20 -  0,25 kg/m2

Nitoprime UR DT : 0,35 kg/m2

Not: Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt 
yüzey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir.

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Kuru ve serin bir ortamda (+10°C ve +25°C arasında) sak-
lanmalıdır. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortam-
larda saklandığı veya depolandığı taktirde ürünün raf ömrü 
6 aya düşebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 625, Nitoprime UR T, Nitoprime UR DT ve Ni-
toproof PU ACC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen sa-
bunlu su ile yıkayın.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
Yangın

Nitoproof 625 solvent içerir, yanıcıdır. Çıplak alev veya di-
ğer tutuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken 
sigara içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde 
kapatılmalıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile 
söndürün.

Parlama Noktası

Nitoproof 625 > 40°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/8015/20/B
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Nitoproof 625 TX

Poliüretan esaslı, tek komponentli, tiksotropik 
su yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Yüksek elastikliği, mükemmel aderans ve su geçirimsiz ya-
pısı Nitoproof 625 TX'i çatı terasları, balkonlar, seramik altı 
ıslak hacimler ve beton, ahşap ve metal yüzeyler gibi çok 
sayıda yerde su/buhar yalıtımı uygulamaları için ideal kılar.  

Ayrıca UV dayanıklılığı Nitoproof 625 TX' i özellikle de üze-
ri kapatılmayacak, yürünebilir (hafif trafik yükü) çatılar için 
uygun kılmaktadır:

Avantajlar

 ■  Tek komponentlidir, doğrudan uygulanmaya hazırdır

 ■  Düşey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma yap-
maz

 ■  Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir

 ■  Yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımına sa-
hiptir

 ■  Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir

 ■  Sıvı olarak uygulanması (fırça, rulo, airless sprey)  
zor detayların kolay ve eksiz geçilmesini sağlar

 ■  Su göllenmesine dayanıklıdır

 ■  UV dayanımlıdır, gezilebilir teraslar için uygundur

 ■  Isıl olarak stabildir, kalıcı kürleme özelliği sayesinde-
yüksek sıcaklıklarda erime ve akma olmaz (-30°C ve 
+90°C çalışabilme)

 ■  Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürlenir

 ■  Hızlı uygulanabilir, hazırlık işleri ve detaylandırmaya 
harcanan zamanı azaltır

 ■  Kusursuz şekilde yapışır, çeşitli yüzeylere uygulana-
bilir.  Yüksek aderansı sayesinde yanal su geçişini 
önler

 ■  Su buharı geçirimlidir

Tanımı

Nitoproof 625 TX, tek komponentli, özellikle düşey yüzey-
lerde kullanım için hazırlanmış, UV dayanımlı, poliüretan 
esaslı tiksotropik su yalıtım membranıdır.

Özellikler

Renk Beyaz ve Gri
Viskozite (ASTM D2196-86) 10.000 – 20.000 cP
Yoğunluk 1,30 gr/cm3

Katı Madde İçeriği %85-90
Kaplanabilme süresi, 23°C’de 8 -12 saat
Üzerinde Yürünebilme süresi 
23°C’de 8 -12 saat

Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 günde
Kopmada Uzama (ASTM D412) > %600
Çekme Dayanımı 
(ASTM D412-C) >2 N/mm²

Betona Yapışma
(ASTM D4541) >2 N/mm²

Shore A Serliği (ASTM D2240) 50-60
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +90°C 

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve temiz olmalıdır ve gev-
şek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey yağ, gres, 
yakıt ve parafin atıklarından arındırılmalıdır.

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir. 

Uygulama yapılacak beton yüzeyler;

Sertlik: R28 = 15 Mpa

Sıcaklık: 5°C-35°C

Bağıl nem: <85% olmalıdır. 

Astarlama

Uygulama yapılacak yüzey kuruysa Nitoprime UR T poliü-
retan astar ile astarlanmalıdır. Eğer yüzeydeki nem oranı 
%5'in  üzerinde ise nem toleranslı poliüretan astar Nitopri-
me UR DT ile astarlama yapılmalıdır. Astar uygulamasın-
dan, hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat sonra, Nitopro-
of 625 TX’in serim uygulaması yapılabilir. Astarlamadan 
sonra 48 içerisinde kaplama yapılamazsa, zemin tekrar 
Nitoprime UR T ile astarlanmalıdır.
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Nitoproof 625 TX

Karıştırma

Nitoproof 625 TX kullanılmadan önce düşük devirli bir ka-
rıştırıcı ile 300 devirde homojen hale gelinceye kadar 2-3 
dakika karıştırılmalıdır.

Uygulama

Nitoproof 625 TX, ilk katmanda 0,600-0,800 kg/m2 sarfi-
yat oluşturacak şekilde çift kat olarak uygulanır. Uygulama 
ince tarak mala, kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtme 
makinası kullanılarak yapılabilir.

Katlar arasında bekleme süresi 8-12 saattir. Katlar arasın-
da 24 saatten fazla beklenmemelidir. Bekleme süresinin 
24 saati aşması durumunda uygulama yüzeyi zımparalan-
malıdır.

İkinci katmanda ise 0,600-0,900 kg/m2 sarfiyat oluşturacak 
şekilde toplamda 1,5 kg/m2 sarfiyat ile uygulanmalıdır. 
Uygulama Sıcaklığı

Nitoproof 625 TX +5°C ile +35°C’de ve standart bağıl nem 
ortamında uygulanmalıdır.

Su yalıtım katmanının korunması

Su yalıtım membranı Nitoproof 625 TX ürününün UV daya-
nımı mevcuttur, fakat membranın direkt fiziksel aşınmaya 
maruz bırakılmaması ve korunması tavsiye edilir, teraslar-
da bu koruma şapı ile sağlanabilir veya detaya göre geo-
textil keçe üzerine agrega dolgu önerilebilir.

Eğer ürün betonarme perde veya düşey duvarlarda uygu-
lanmışsa koruma Proofex Protection Board koruma levha-
sı ile de sağlanabilir.

Koruma katmanı uygulanmadan önce Nitoproof 625 
TX membranın kürünü tamamladığından emin olunuz. 
+25°C’de minimum 24 saat.

Temizlik

Nitoproof 625 TX bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal Fosroc Solvent 102 ile temizlenmelidir. 
Prizini almış malzeme sadece mekanik olarak temizlene-
bilir.

Paketleme
Nitoproof 625 TX : 19,5 & 10 kg kova
Nitoprime UR T : 20 kg teneke
Nitoprime UR DT : 18 kg kg set
Sarfiyat
Nitoproof 625 TX : min. 1,5 kg/m²
Nitoprime UR T : 0,20 -  0,25 kg/m²
Nitoprime UR DT : 0,35 kg/m²

Not: Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt 
yüzey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir.

Saklama

Ürünün raf ömrü kuru ve serin bir ortamda (+10°C ve 
+25°C arasında), orjinal ambalajında saklandığı taktirde 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 625 TX, Nitoprime UR T, Nitoprime UR DT ve 
Nitoproof PU ACC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve sol-
ventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Reçineli karışımın cilt 
ile temas etmesi halinde, hemen sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayınız.
Yangın

Nitoproof 625 TX solvent içerir, yanıcıdır. Çıplak alev veya 
diğer tutuşma kaynaklarına maruz bırakmayın. Kullanırken 
sigara içmeyin. Kullanılmadığında kutular sıkı bir şekilde 
kapatılmalıdır. Yangın durumunda, CO2 veya köpük ile 
söndürün.

Parlama Noktası

Nitoproof 625 TX>40°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.
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Nitoproof 725

Tek komponentli, soğuk uygulanan su bazlı mo-
difiye poliüretan hibrit elastomerik su yalıtım 
membranı 

Kullanım Alanları

Nitoproof 725 hem yeni inşaat hem de yenileme projelerin-
de, açık çatı su yalıtımı uygulamaları için uygundur.

Tipik uygulamaları:

 ■  Gezilebilir teraslar

 ■  Düz veya eğimli çatılar

 ■  Yeşil teraslar

 ■  Soğuk çatılar

 ■  Yenilenmiş çatılar

Avantajlar

 ■  Tek komponentlidir, kullanıma hazırdır

 ■  Tek kat olarak uygulanabilir 

 ■  UV dayanımlı ve renk kararlılığı

 ■  Eksiz uygulama 

 ■  Yüksek güneş ışığı yansıtması, beyaz için SRI 106

 ■  Yüksek esneklik ve çatlak köprüleme özelliği

 ■  ASTM E108’e göre Class A yangın sınıfı

 ■  Çevre dostudur -  düşük VOC içeriği 

 ■  Su buharı geçirimli 

 ■  Küf oluşumuna karşı dirençli

 ■  Kök dayanımı 

Tanımı

Nitoproof 725, rulo, fırça, çekçek veya spreyle uygulana-
bilen, tek komponentli su bazlı modifiye poliüretan hibrit 
teknolojisine dayalı su yalıtım membranıdır. Su bazlıdır, 
kullanımı kolay, esnek ve UV dayanımlıdır. Özellikle yan-
gın dayanımı ve UV renk kararlılığının istendiği açık çatı 
uygulamaları için uygundur.

Şartname

Sözleşme dökümanlarında belirtildiği her yerde, koruyucu 
ve su yalıtım kaplaması Fosroc Nitoproof 725, tek kom-
ponentli, esnek, ASTM E108 Class A yangın dayanımı, 
UV dayanımlı, su bazlı modifiye poliüretan hibrit kaplama 
sistemi olacaktır. Fosroc Nitoproof 725, minimum 0,8 mm 
kuru film kalınlığında uygulanmalıdır. 

Özellikler

23ºC’de Tipik Fiziksel Özellikler
Katı Madde İçeriği %62
Yoğunluk 1,30 g/ml
Çekme Dayanımı (ASTM D412) 1,75 MPa
Kopmada Uzama (ASTM D412) >%350
Shore A Sertliği (ASTM D2240) 75
Yapışma Dayanımı 

Betona 1,9 MPa 
Çelik / Alüminyum 1,5 MPa 

Çatlak Köprüleme
Statik/ Dinamik
(ASTM C836)

2 mm

UV Dayanımı / Renk Kararlılığı
2000 saat qUVA (ASTM D4587) Geçer

Su Basıncı Dayanımı 10 m
Su Buharı Geçirgenliği Hızı
32ºC / %50 Bağıl Nem
ASTM E96

3,1 g/m²/gün

Dokunma Kuruması 
50ºC / <%20 Bağıl Nem 1 saat 

25ºC / %55 Bağıl Nem 2,5 saat
5oC / %70 Bağıl Nem 5 saat

Üzerinde Yürünebilirlik <24 saat
Servis Sıcaklığı -10ºC - +90ºC

Yangın Dayanımı ASTM E108
Sınıf A

Noktasal Dinamik Darbe 
Dayanımı
ETAG 005 Kısım 1

Geçer
90ºC’de P3

Küf Oluşumuna Karşı Dayanım 
ASTM D3273

Geçer
Değerlendirme 10

Kök Dayanımı
CEN/TS 14416 Geçer

Güneş Işığı Yansıtma Endeksi
ASTM E1980, Beyaz 106

LEED Uyumluluğu
(SS10v4.1 Isı adası azaltma SRI) Geçer

LEED Eqc4.2 Geçer (VOC)
BAAQMD Reg 8 Kural 3 Geçer (VOC)

Özellik değerleri açıklaması

Yukarıda verilen tipik fiziksel özellikler, kontrollü koşullarda 
laboratuar testlerinden elde edilen sonuçlardan elde edil-
miştir. Sahada uygulanan numuneler, uygulama sıcaklıkla-
rı ve hava koşulları, film kalınlığı, test ve kürleme koşulları 
ve test edilen numunelerin yaşı gibi kontrolümüz dışındaki 
koşullara bağlı olarak değişebilir.

FEWS Teknolojisi: Nitoproof 725, hem sentetik hem de 

PU polimer reçinelerin faydalarını bir araya getirerek 

modifiye edilmiş bir poliüretan Yangına dayanıklı, Çevre 

dostu, Leed uyumlu, Su geçirmez, Güneş ışığı yansıtıcı, 

tek bileşenli sıvı uygulamalı membran çözümü ile çatı su 

yalıtımı sağlar.
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Nitoproof 725

Sertifikasyon

ASTM E108 Sınıf A'ya göre çatı su yalıtımı olarak Yangına 
Dayanıklı.

CEN / TS 14416'ya göre kök dayanımı.

ASTM D3273'e göre küf büyümesine karşı dayanım.

Beyaz için Güneş Yansıtma Endeksi 106 - ASTM E1980.

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz olmalıdır. Atık, gevşek parçacıklar, su 
birikintisi, boya, yağ, pas, gres, organik oluşumlar ve diğer 
kirlerden arındırılmalıdır.

Beton yüzeylerden çimento şerbeti, her türlü kalıp ayırıcı 
ürünler ve kürleme malzemeleri temizlenmelidir. Nitoproof 
725 uygulamasının aderansının en yüksek seviyeye ulaş-
ması için kumlama gibi mekanik aşındırma yöntemleri ile 
yüzey hazırlanmalı ve oluşacak toz yüzeyden uzaklaştırıl-
malıdır. Yüzeydeki boşluklar kaplamadan önce Fosroc Ni-
tomortar FC / FCB, Renderoc veya Nitomortar serisinden 
diğer uygun tamir harçları ile düzeltilmelidir. Uygun ürün 
seçimi  için Fosroc ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüm metal yüzeyler, SA1.0 sınıfında parlak metal yüzeyi 
açığa çıkaracak ve uygun bir yapışma yüzeyi elde edecek 
şekilde aşındırılmalı ve tüm yüzeyler Fosroc Solvent 102 
ile temizlenerek  kurumaya bırakılmalıdır.

Hareketli Derzler

Tüm genleşme ve hareket derzleri astarlanarak, Nitoseal 
MS600 gibi uygun bir mastik uygulaması ile doldurulma-
lıdır. Mastik kürlendiğinde derz üzeri Nitoseal Debonding 
Tape ile kapatılmalıdır. Bir kat Nitoproof 725, astar olarak, 
her iki taraftan, Debonding Tape kenarından 150 mm ta-
şacak şekilde uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. 
Kuruduktan sonra, Nitoproof 725, 0.65 - 0.70 mm kalın-
lık oluşturacak şekilde her iki yönden, derz kesitinden 150 
mm taşacak şekilde uygulanmalı, henüz yaşken, Nitoproof 
Scrim veya uygun yapıda bir file kullanılarak güçlendirilme-
li ve kurumaya bırakılmalıdır. Daha sonra 0,65 - 0,70 mm 
kalınlığında ikinci bir kat uygulanmalıdır.

Çatlak Onarımı

Tüm rötre ve hareketsiz yapısal çatlaklar, çatlağın her iki 
tarafında 75 mm genişlikte, minimum 1.3 mm kalınlığında 
Nitoproof 725 uygulaması ile ön işleme tabi tutulmalıdır.

Köşe ve Dönüşler

Tüm köşelerde / dönüşlerde köşe profili veya pah uygula-
ması yapılmış olmalıdır.Pah uygulaması uygun Renderoc 
tamir harçları veya yerinde hazırlanacak uygun bir çimen-
tolu harç kullanılarak yapılabilir. Pah kesidinin her iki kena-
rından 150 mm taşacak şekilde Nitoproof 725 bir kat astar 
olarak uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Ardından, 

astarlanmış yüzeye, 0,65 - 0,70 mm kalınlığında Nitoproof 
725 uygulanmalı, malzeme henüz yaşken, Nitoproof Scrim 
veya uygun yapıda bir file kullanılarak güçlendirilmeli ve 
kurumaya bırakılmalıdır.  Daha sonra 0,65 - 0,70 mm ka-
lınlığında ikinci bir kat uygulanmalıdır. Diğer tüm köşeler, 
derzler, çıkıntılar ve yük kesitleri, kesidin her iki yanından 
100 mm taşacak şekilde, 1.3 mm kalınlıkta Nitoproof 725 
uygulaması ile ön işleme tabi tutulmalıdır. Hareket bekle-
nen kesitlerde, yukarıda açıklanan uygulama yöntemi ile  
Nitoproof Scrim kullanılarak takviye yapılması önerilir. Son 
kat Nitoproof 725 uygulamasından önce tüm ön işlem kat-
larının kurumasına izin verilmelidir.

Karıştırma

Nitoproof 725, tek komponentli bir malzemedir. Uygulama-
dan önce homojen bir kıvam elde etmek için düşük devirli 
matkap kullanarak 1-2 dakika karıştırılmalıdır. Karıştırma 
sırasında hava sürüklememeye dikkat edilmeli ve aşırı ka-
rıştırmadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce 1-2 dakika 
dinlenmeye bırakılmalıdır.

Astarlama

Beton gibi gözenekli ve emici yüzeyler için astar uygula-
ması gereklidir. Hazırlanan metal yüzeyler için astarlama 
tavsiye edilir ancak zorunlu değildir.

Astar olarak hacimce 1:1 Nitoproof 725 / temiz su karışımı 
hazırlanarak uygulanmalı ve kaplamadan önce yapışkan 
duruma gelene kadar kürlenmesine izin verilmelidir.

Uygulama 

Nitoproof 725, 1.3–1.4 mm ıslak film kalınlığında rulo, fır-
ça, çekçek veya sprey ile tek katta uygulanabilir. Gerekir-
se, püskürtme ekipmanı hakkında daha fazla tavsiye için 
Fosroc ile iletişime geçiniz.

Nitoproof 725, her katta 0,65 - 0,70mm ıslak film kalınlı-
ğında rulo, fırça, çekçek veya sprey ile iki kat olarak da 
uygulanabilir. Düşey yüzeylerdeki uygulamalar için öneri-
len teknik budur. İlk katın kuruması beklenmeli (normalde 
iklim şartlarına bağlı olarak 1-5 saat), ardından ikinci katın 
uygulamasına devam edilmelidir. Nitoproof 725'in ikinci 
katı, birincisine 90° açıyla uygulanmalı, minimum toplam 
1,3 - 1,4 mm ıslak film kalınlığına sahip nihai bir sürekli 
kaplamanın elde edilmesini sağlayarak, toplam kuru film 
kalınlığı 0,8 - 0,9 mm olmalıdır.

Sprey ekipmanı

Uygun püskürtme ekipmanı modellerinin örnekleri, Keizer 
KP330 ve KP230'dur.
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Nitoproof 725

Su Testi

Nitoproof 725 membran, su testinden en az 48 saat önce 
kürlenmiş olmalıdır. Kaplama 24 saat boyunca minimum 
50 mm derinlikte su altında bırakılmalıdr. Drenajlar kapatıl-
malı ve suyu tutmak için bariyerler yerleştirilmelidir.

Kürleme ve Koruma

Nitoproof 725, herhangi bir koruma tabakası yerleştirilme-
sinden önce tamamen kurumuş olmalıdır (örneğin 25°C'de 
24 saat). Nitoproof 725'i geri dolgu veya trafikten kaynakla-
nan herhangi bir hasara karşı korumak için, çimento esaslı 
bir şap veya koruma levhaları kullanılarak korunmalıdır. 
Membrana herhangi bir yapışmayı önlemek için gerekirse 
koruma tabakasının altına bir ayırma tabakası serilebilir.

Paketleme
Nitoproof 725 20 litre kova
Sarfiyat
Nitoproof 725

1.3 mm ıslak film kalınlığı
(0.8 mm kuru film kalınlığı) 15 m2

Astar olarak
Hacimce 1:1 Nitoproof 725 

/ temiz su oranında
7 m2

Kısıtlamalar

Yüzey sıcaklığı çiğ noktasının <3°C üzerinde ise Nitoproof 
725 uygulamayınız.

Beton nem içeriği>%6 ise, yükselen nem (negatif basınç) 
polietilen levha testi ile görülürse veya uygulama sırasında 
bekleniyorsa Nitoproof 725'i uygulamayınız.

Ortam veya yüzey sıcaklığı <5°C veya ortam bağıl 
nemi>%85 ise Nitoproof 725'i uygulamayınız.

Ürünün üzerinde yürünebilir şekilde kürlenme süresi içinde 
yağış bekleniyorsa Nitoproof 725 uygulamayınız. Bu, ko-
şullara bağlı olarak 24 saate kadar çıkabilir.

Yüzey onaylandıysa veya yüzeyin doymuş olma olasılığı 
kabul ediliyorsa Nitoproof 725 uygulamayın. Astarın bir 
miktar nüfuz etmesine izin vermek için yüzey yeterince 
kuru olmalıdır.

Nitoproof 725, sürekli yaya trafiğine uygun değildir.

Nitoproof 725, kalıcı statik nokta yüklemesine maruz bı-
rakılmamalıdır. Bu durumda koruma sağlanmış olmalıdır, 
Kürleme ve Koruma bölümüne bakınız.

Nitoproof 725, kalıcı olarak suya veya kalıcı su göllenme-
lerine maruz bırakılmamalıdır.

Nitoproof 725, kimyasal veya yağ dökülmelerine maruz 
bırakılmamalıdır, bu tür kirlilikler derhal uzaklaştırılmalı ve 
gerekirse onarımlar yapılmalıdır.

Balastlı bir tavanı su geçirmez hale getirmek için kullanıl-
dığında, Nitoproof 725, balast yerleştirilmeden önce en az 
140g / m² dokumasız jeotekstil ile kaplanmalıdır.

Nitoproof 725, flora yetiştirmek için kullanılan toprakla ka-
lıcı temas için uygun değildir, örn. çatı bahçeleri için saksı 
kutularının içinde.

Saklama

Nitoproof 725, orijinal açılmamış ambalajında +5°C ile 
+30°C arasında kuru ve iklimlendirilmiş bir depoda saklan-
dığında 12 ay raf ömrüne sahiptir. +30°C'nin üzerinde de-
polanması durumunda raf ömründe azalma olabilir. Ürün 
su bazlıdır ve dondan korunmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Tüm Fosroc ürünleri için, uygun Sağlık ve Güvenlik Veri 
Sayfasına bakın.

TR/8049/21/A
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Nitoproof 825 1K

Sıvı olarak uygulanan, tek komponentli, bitüm 
poliüretan esaslı, hızlı kürlenen elastomerik su 
yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Yüksek elastikliği, kusursuz aderansı ve  güçlü su yalıtım 
özellikleri  Nitoproof 825 1K’yı balkonlar, yürüme platform-
ları, düz çatılar, yüzeyler, eko-yeşil çatı ve rüzgar türbini 
sütunlarının taban kısımları gibi dış koşullara açık beton 
elemanlar ve temeller, istinat duvarları ve  zeminler üzerin-
de kullanıma uyumlu kılar.

Ayrıca beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar 
ile kullanılabilir.

Avantajlar
 ■  Eksiz uygulama

 ■  Kimyasallara dayanıklıdır, birçok kimyasala karşı iyi 
derecede direnç gösterir

 ■  Yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı

 ■  Sıvı olarak uygulanması (fırça, rulo, airless sprey)  
zor detayların kolay ve eksiz geçilmesini sağlar

 ■  Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır

 ■  Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürlenir

 ■  HızlI uygulanabilir, hazırlık işleri ve detaylandırmaya 
harcanan zamanı kayda değer derecede azaltır

 ■  Kusursuz şekilde yapışır, çeşitli yüzeylere uygulana-
bilir.  Yüksek aderansı sayesinde yanal su geçişini 
önler 

 ■  Membrana verilen mekanik hasar noktasal uygulama 
ile kolayca onarılabilir

 ■  Su buharı geçirimlidir

 ■  Isıl olarak stabildir, kalıcı kürleme özelliği sayesinde-
yüksek sıcaklıklarda erime ve akma olmaz (-30°C ve 
+90°C çalışabilme)

 ■  Dondan etkilenmez

Tanımı

Soğuk uygulanan, çift komponentli, bitüm modifiye poliüre-
tan esaslı, yüksek elastik su yalıtım membranı.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk Siyah
Katı madde içeriği %80-85
Yoğunluk (ASTM D1475) 1,30 gr/cm³
Dokunma kuruması,  23°C 3 saat
Hafif yaya trafiğine uygunluk 24-48 saat
Kaplanabilme süresi,  23°C 6-24 saat 
Tam kürlenme, 23°C 5 gün
Shore A (ASTM D2240) Sertliği 50
Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 günde
Kopmada Uzama (ASTM D412) > %500
Çekme Dayanımı (ASTM D412-C) >3 N/mm²
Betona Yapışma (ASTM D4541) >2 N/mm²
Yırtılma Dayanımı (ASTM D624) >15 N/mm
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +90°C 

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve temiz olmalıdır ve gev-
şek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Su birikintisi olan 
yüzeylere uygulanmamalıdır. 

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. 
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir.  

Astarlama
Uygulama yapılacak yüzey kuruysa Nitoprime UR T poliü-
retan astar ile astarlanmalıdır. Eğer yüzeydeki nem oranı 
%5’in üzerinde ise nem toleranslı poliüretan astar Nitopri-
me UR DT ile astarlama yapılmalıdır. Astar uygulamasın-
dan, hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat sonra, Nitopro-
of 825 1K uygulanabilir. Astarlamadan sonra 48 içerisinde 
kaplama yapılamazsa, zemin tekrar Nitoprime UR T ile 
astarlanmalıdır.

1504-2
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Nitoproof 825 1K

Karıştırma
Nitoproof 825 1K tek bileşenli olup kullanıma hazırdır. Ürün 
uygulamadan önce  düşük devirli bir karıştırıcı ile 300 de-
virde homojen bir karışım elde edilinceye kadar 2-3 dk. 
karıştırılmalıdır.

Uygulama
Nitoproof 825 1K, çift kat olarak sürme veya püskürtme uy-
gulanır. Katlar arasında bekleme süresi 6-24 saat arasıdır 
(23°C). Sıcak havalarda bekleme süresi kısalabilir.

24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi 
muhakkak zımparalanmalıdır.

Yüksek yük altında kalabilecek alanlarda (boru girişi, oyuk-
lar, keskin köşeler) malzeme üç kat veya daha kalın olarak 
uygulanmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı

Nitoproof 825 1K +5°C ile +35°C’de ve standart bağıl nem 
ortamında uygulanmalıdır.

Su yalıtım katmanının korunması 

Su yalıtım membranı Nitoproof 825 1K ürününün direkt fi-
ziksel aşınmaya ve UV’ye maruz bırakılmaması ve korun-
ması tavsiye edilir, Bu Proofex Protection Board koruma 
levhası ürünü ile sağlanabilir. Veya şartnameye göre teras-
larda bu koruma şapı ile sağlanabilir veya geotextil keçe 
üzerine agrega dolgu önerilebilir.

Eğer ürün betonarme perde veya düşey duvarlarda uygu-
lanmışsa koruma Proofex Protection Board koruma levha-
sı ile de sağlanabilir.

Koruma katmanı uygulanmadan önce Nitoproof 825 1K 
membranın kürünü tamamladığından emin olunuz. 

Temizlik
Nitoproof 825 1K bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldık-
tan sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış 
malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitoproof 825 1K 25 &12 kg kova
Nitoprime UR T 15 & 4 teneke
Nitoprime UR DT 18 kg set
Sarfiyat 
Nitoproof 825 1K 1,5 – 2,0 kg/m²
Nitoprime UR T 0,25 kg/m²

Nitoprime UR DT 0,35 kg/m²

Not:Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt yü-
zey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir. 

Saklama

Ürünün raf ömrü, kuru bir yerde ve orjinal ambalajında 
saklandığı taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Kuru ve serin bir ortamda (+10°C ve +25°C arasında) 
saklanmalıdır.

Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlarda 
saklandığı veya depolandığı taktirde  ürünün raf ömrü 6 
aya düşebilir.

Kısıtlamalar

Yüzey sıcaklığı +5°C altında ise uygulamaya başlanma-
malıdır.

Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 
24 saat +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olma-
lıdır. 

Açık alanlarda, yağmur ihtimali var ise imalatı yapmayın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 825 1K, Nitoprime UR T, Nitoprime UR DT ve 
Nitoproof PU ACC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve 
solventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen 
sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın

Yangın

Nitoproof 825 1K solvent içerir, yanıcıdır. 

Çıplak alev veya diğer tutuşma kaynaklarına maruz bı-
rakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. Kullanılmadığında 
kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yangın durumunda, 
CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama Noktası

Nitoproof 825 1K:  42°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

.

TR/8042/20/B
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Nitoproof 825

Sıvı olarak uygulanan, çift komponentli, bitüm 
modifiye poliüretan esaslı elastomerik su yalıtım 
membranı

Kullanım Alanları

Yüksek elastikliği, kusursuz aderansı ve güçlü su yalıtım 
özellikleri Nitoproof 825'i balkonlar, yürüme platformları, 
düz çatılar, eko-yeşil çatı ve rüzgar türbini sütunlarının ta-
ban kısımları gibi dış koşullara açık beton elemanlar ve 
temeller, istinat duvarları ve zeminler üzerinde kullanıma 
uyumlu kılar.

Ayrıca beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar 
ile kullanılabilir.

Avantajlar
 ■ Kimyasallara dayanıklıdır, birçok kimyasala karşı iyi 

derecede direnç gösterir

 ■ Yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı

 ■ Sıvı olarak uygulanması (fırça, rulo, airless sprey) 
zor detayların kolay ve eksiz geçilmesini sağlar

 ■ Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır

 ■ Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürleme yapar.

 ■ Hızla uygulanabilir, hazırlık işleri ve detaylandırmaya 
harcanan zamanı kayda değer derecede azaltır

 ■ Kusursuz şekilde yapışır, çeşitli tabakaya uygulana-
bilir. Yüksek aderansı sayesinde yanal su geçişini 
önler

 ■ Membrana verilen mekanik hasar noktasal uygulama 
ile kolayca onarılabilir

 ■ Isıl olarak stabildir, kalıcı kürleme özelliği sayesinde 
yüksek sıcaklıklarda erime ve akma olmaz (-30°C ve 
+90°C çalışabilme)

 ■ Dondan etkilenmez

Tanımı

Soğuk uygulanan, çift komponentli, bitüm modifiye poliüre-
tan esaslı, yüksek elastik su yalıtım membranı.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk Siyah
Kap Ömrü, 23°C 50 dakika
Yoğunluk (ASTM D1475) 0,98 gr/cm3

Kaplanabilme süresi, 23°C 12-24 saat
Üzerinde Yürünebilme süresi 16-24 saat
Tam kürlenme, 23°C 5 gün
Shore A (ASTM D2240) Sertliği 45
Kürlenmiş Membran Özellikleri, 28 günde
Kopmada Uzama (ASTM D412) > %1500
Çekme Dayanımı (ASTM D412-C) >2,5 N/mm2

Çalişma Sıcaklığı -30°C - +90°C 

Kullanım talimatları

Hazırlık
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parça-
lardan arındırılmış olmalıdır. Su birikintisi olan yüzeylere 
uygulanmamalıdır.

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalı. Kes-
kin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir. 

Astarlama
Uygulama yapılacak yüzey kuruysa Nitoprime UR T po-
liüretan astar ile astarlanmalıdır. Eğer yüzeydeki nem 
oranı %5’in üzerinde ise nem toleranslı poliüretan astar 
Nitoprime UR DT ile astarlama yapılmalıdır. Astar uygu-
lamasından, hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat sonra, 
Nitoproof 825 ugyulanabilir. Astarlamadan sonra 48 içeri-
sinde kaplama yapılamazsa, zemini tekrar Nitoprime UR T 
ile astarlanmalıdır.
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Nitoproof 825

Karıştırma
Nitoproof 825 komponentleri ürün kapakları açıldıktan 
sonra önce kendi içinde iyice karıştırılmalıdır. Sonrasında 
sertleştirici komponenti baz komponentinin içerisine ilave 
edilmeli, düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır.

Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığı-
nın 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir.

Karışımın kap ömrü 23°C de yaklaşık 50 dakikadır. Ve bu 
süre zarfında ürün kullanılmalıdır.

Uygulama
Nitoproof 825, çift kat olarak sürme veya püskürtme uygu-
lanır. Katlar arasında bekleme süresi 4-24 saat arasıdır.

24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi 
muhakkak zımparalanmalıdır.

Yüksek yük altında kalabilecek alanlarda (boru girişi, oyuk-
lar, keskin köşeler) malzeme üç kat veya daha kalın olarak 
uygulanmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı

Nitoproof 825 +5ºC ile +35°C’de ve standart bağıl nem or-
tamında uygulanmalıdır.

Su yalıtım katmanının korunması 

Su yalıtım membranı Nitoproof 825 ürününün direkt fizik-
sel aşınmaya ve UV'ye maruz bırakılmaması ve korunması 
tavsiye olunur, Bu Proofex Protection Board koruma levha-
sı ürünü ile sağlanabilir. Veya şartnameye göre teraslarda 
bu koruma şapı ile sağlanabilir veya geotextil keçe üzerine 
agrega dolgu önerilebilir.

Eğer ürün betonarme perde veya düşey duvarlarda uygu-
lanmışsa koruma Proofex Protection Board koruma levha-
sı ile de sağlanabilir.

Koruma katmanı uygulanmadan önce Nitoproof 825 
membranın kürünü tamamladığından emin olunuz. 

Temizlik
Nitoproof 825 bulaşan aletler ve ekipmanlar kullanıldıktan 
sonra derhal temiz su ile temizlenmelidir. Prizini almış mal-
zeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Paketleme
Nitoproof 825 30 kg set
Nitoprime UR T 15 & 4 teneke
Nitoprime UR DT 18 kg set
Sarfiyat 
Nitoproof 825 1,5 – 2,0 kg/m2

Nitoprime UR T 0,20 - 0,25 kg/m2

Nitoprime UR DT 0,35 kg/m²
Not:Sarfiyat miktarları teorik olup malzeme kaybı ve alt yü-
zey bozukluklarına göre gerçek sarfiyat değişebilir. 

Saklama

Ürünün raf ömrü, kuru bir yerde ve orjinal ambalajında 
saklandığı taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
Kuru ve serin bir ortamda (+10°C ve +25°C in arasında) 
saklanmalıdır

Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlarda 
saklandığı veya depolandığı taktirde ürünün raf ömrü 6 
aya düşebilir.

Kısıtlamalar

Yüzey sıcaklığı +5ºC altında ise uygulamaya başlanma-
malıdır.

Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 
24 saat +15ºC sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olma-
lıdır.

Açık alanlarda, yağmur ihtimali var ise imalatı yapmayın.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof 825, Nitoprime UR T, Nitoprime UR DT ve 
Nitoproof PU ACC cilt veya göz ile temas etmemelidir veya 
yutulmamalıdır. Buharları uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi/poliüretan reçine, sertleştirici ve 
solventlere karşı duyarlıdır. Eldiven, gözlük kullanılmalıdır. 
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır,

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, hemen 
sabunlu su ile yıkayın.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoproof 825 solvent içerir, yanıcıdır. 

Çıplak alev veya diğer tutuşma kaynaklarına maruz bı-
rakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. Kullanılmadığında 
kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yangın durumunda, 
CO2 veya köpük ile söndürün.

Parlama Noktası

Nitoproof 825:  42°C

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

TR/8016/20/B
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Nitoproof Aliphatic Topcoat

Likit uygulanan, çift komponentli, kimya-
sal ve UV dayanımlı, poliüretan esaslı ko-
ruyucu kaplama 

Kullanım Alanları

Nitoproof Aliphatic Topcoat hafif-orta araç ve yaya trafiği 
için özel olarak tasarlanmıştır, uygulanılabilecek alanların 
bazıları şu şekildedir:

 ■ Atık su tesisi 

 ■ Kimyasal ve petrokimyasal tesisleri 

 ■ Stadyumlar, açık otoparklar 

 ■ Yiyecek, içecek tesisleri ve ilaç üretim tesisleri 

 ■ Çatı, teraslar, verandalar 

 ■ Endüstriyel zeminler 

 ■ Polyurea ve Poliüretan sistemler üzerine son kat 
boya olarak 

Avantajlar
 ■ Çift komponentlidir, doğrudan tenekelerinde 

uygulanmaya hazırdır

 ■ Düşük maliyet - hem UV dayanımlı, hem de kimyasal 
dayanıklılık özelliklerini tek bir üründe barındırdığı 
için

 ■ İş gücü tasarrufu sağlar – Poliürea veya PU kaplama 
üzerine direkt astarsız uygulanabilir 

 ■ Yüksek derecede elastiktir, birçok sıcaklıkta kalıcı 
olarak esnek ve dayanıklı bir bariyer sağlayacak şe-
kilde kürleme yapar 

 ■ Kullanışlıdır, beton ve çelik üzerine uygulanabilir, uy-
gulandığı yüzeyin rengini yansıtır

 ■ Düzgün bir yüzey bitişi verir, bu sayede yüzeyin ge-
rekirse deterjanla temizlenebilmesine imkan vermek-
tedir

Tanımı

Çok iyi kimyasal ve UV dayanıklılığı olan 2 komponentli 
alifatik üretandır. Herbir komponent fabrikada tartılmış 
ve karışıma hazır bir şekilde paketlenmiştir. Tam olarak 
karışıp karışmadığının anlaşılabilmesi amacıyla kompo-
nent B şeffaf, komponent A ise renkli olarak hazırlanmıştır.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kap ömrü 1 saat, 25°C’de
Katı madde oranı 60%

Yoğunluk 1.1 – 1.2 kg/lt

Viskozite ~70 sn
İkinci kat atma süresi 12 saat
Tam Kür Süresi 5 gün, 25°C’de

Kullanım talimatları

Zemin Hazırlığı

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, temiz ve gevşek parçalar-
dan arındırılmış olmalıdır. 

Su yalıtımı yapılacak yüzey kuru, ortam bağıl nem oranı 
%75’i beton’daki nem ise %4’ü geçmemelidir. Yüzeydeki 
derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalı. Keskin köşe dö-
nüşleri pah yapılmalıdır. 

Zayıf yüzeylerde ince partiküllerin yüzeyde kalma veya ko-
lay kopma ihtimaline karşı basınçlı bir su veya hafif Grin-
ding yardımı ile yüzey aşındırılıp tekrar temizlenmesi veya 
kuruması beklenmelidir. 

Karıştırma

Her bir komponent ürün kapağı açıldıktan sonra karıştıl-
malı, ardından komponent B komponent A’ya ilave edilerek 
orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400/600 devirde homo-
jen bir karışım elde edilinceye kadar 2 dk karıştırılmalıdır.

Karışım malzemesi hava ile kürlendiğinden 120 dk içerisin-
de tüketilmesi tavsiye edilir.

Uygulama

Nitoproof Aliphatic Topcoat, tek katmanda 100 mikron ka-
lınlık oluşturacak şekilde çift kat olarak sürme uygulanır. 
Katlar arasında bekleme süresi 12-24 saat arasıdır.

Yüksek yük altında veya kimyasal ortamda kalabilecek 
alanlarda 7 günlük tam priz alma süresi beklenmelidir.

Uygulama sıcaklığı

Nitoproof Aliphatic Topcoat +5ºC ile +30 ºC de ve standart 
bağıl nem ortamında uygulayınız.
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Nitoproof Aliphatic Topcoat

Paketleme

Nitoproof Aliphatic Top Coat 

Komponent A (Reçine) 6,5 kg teneke
Komponent B (Sertleştirici) 1 kg teneke

Sarfiyat

Nitoproof Aliphatic Top Coat 0,15 – 0,25 kg/m2

Not: Sarfiyatlar ortalamadır, zemin pürüzlülüğü ve geçir-
genliğine göre değişiklik gösterebilir.

Saklama
Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yüksek sıcaklıkta veya yüksek rutubetli ortamlar-
da saklandığı veya depolandığı taktirde ürünün raf ömrü 
6 aya düşebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Detaylı bilgi için ürün SDS ine bakınız. 

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağı-
daki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

TR/8035/20/B
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Nitoproof ET Slurry

Köprü güvertesi su yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Nitoproof ET Slurry, çelik, beton, asfalt ve ahşap dahil ol-
mak üzere çeşitli yüzeylere su geçirmez, hafif ancak son 
derece dayanıklı kaymaz yüzey sağlar. 

Köprü güvertesi su yalıtımı için idealdir. 

Avantajlar
 ■ Hafif

 ■ Dayanıklı

 ■ Esnek

 ■ Kaymazdır, ıslakken bile mükemmel tutuş sağlar

 ■ Kimyasal dayanım

 ■ Su geçirmez

 ■ Sıfır alev yayılımı

Tanımı

Nitoproof ET Slurry, karıştırıldığında akışkan, homojen 
bir harç oluşturan çözücüsüz, kömür katranı ile modifiye 
edilmiş epoksi reçineler, amin kürleme maddeleri ve 
kimyasal olarak inert, derecelendirilmiş silika dolgu 
maddelerine dayanan üç bileşenli bir sistemdir.

Özel olarak seçilen Dynagrip agregaları, çelik, beton, 
kereste ve alüminyum dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde 
kullanılabilen hafif, esnek, dayanıklı, kaymayı önleyici bir 
kaplama sağlamak için hala ıslak iken bu karışım üzerine 
yayınlanır.

Dizayn Kriteri

Nitoproof ET Slurry’nin kalınlığı, aşağıdaki tabloda gösteril-
diği gibi trafik koşullarına uyacak şekilde belirlenir.

Trafik 
Yoğunluğu

Nitoproof 
ET Slurry 
Kalınlığı

Agrega 
Tipi

Nominal 
Kalınlık

Orta 3.0 mm 20 mesh 3.5 mm
Ağır 3.0 mm 1-3 mm 5.5 mm

Bitmiş yüzey kaplamasının nihai kalınlığı, beklenen son 
kullanımı karşılamak için seçilen tam sisteme bağlı olarak 
3.5 ila 5.5 mm arasında olacaktır.

Köprü güvertesi su yalıtım membranı olarak kullanıldığın-
da 1-3 mm agrega kullanılmalıdır.

Nitoproof ET Slurry HB*, 5 dereceden fazla eğime sahip 
rampalarda tavsiye edilir.

Özellikler

Kap Ömrü, 25°C 70 dk
Özgül ağırlık 1,67
Kür süresi, 20°C

Yaya trafiği 24 saat
Araç trafiği 48 saat

Su geçirgenliği 
(5 bar basınçta)
(BSEN 12390 P8(BD47))

Yok

Su emilimi
(ASTM C413) Yok

Yüksek sıcaklığa dayanım
Asfalt yerleştirme sırasında 

1500C
ASTM D1227 (BD47)

Hiçbir iz ve damlama yok

Basınç Dayanımı
(ASTM C579) > 45 N/mm²

Keski darbesine karşı 
dayanım (BD47)

Çatlak veya iz gözlen-
medi

Betona yapışma
(BS1881 P207)

Betonun çekme dayanı-
mından daha fazla

İğne / hava deliklerine 
karşı dayanım

Kabarcık veya iğne deliği 
gözlemlenmemiştir

Aşınma Dayanımı
(ASTM D4060)
CS17, 1000g, 1000 çevrim

Yüksek aşınma dayanımı
<10mg

Çatlak Köprüleme
ASTM C8363 >2.00 mm

Kimyasal Dayanım
Tamamen kürlenmiş Nitoproof ET Slurry’nin 20°C'de 12 ay 
boyunca sürekli daldırıldıktan sonra aşağıdaki kimyasalla-
ra dirençli olduğu gösterilmiştir:

Petrol Dayanıklı
Parafin Dayanıklı
Hidrolik sıvılar Dayanıklı
Mineral Asit ve Alkaliler 
(%10 seyreltik) Dayanıklı

Sulu üre Dayanıklı
Buz çözücü tuzlar Dayanıklı
Dizel Dayanıklı
Uçak yakıtı Dayanıklı
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Nitoproof ET Slurry

Kullanım talimatları

Hazırlık

Nitoproof ET Slurry, çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Tüm 
zemin malzemeleri veya koruyucu kaplamalarda olduğu 
gibi, doğru yüzey hazırlığı şarttır.

Çelik Yüzeyler

Nitoproof ET Slurry, astarlanmamış çeliğe mükemmel ya-
pışması için özel olarak formüle edilmiştir. Bununla birlikte, 
tüm çelik yüzeyler minimum SA21/2 temizlik standardına 
kadar raspa temizlenmelidir. En az 75 mikronluk bir açısal 
profil genliği önerilir.

Karışım, kumlanmış çelik yüzeye olabildiğince çabuk uy-
gulanmalıdır. Yüzey standardı SA21/2'nin altına düşerse, 
çeliğin yeniden raspalanması gerekir.

Beton Yüzeyler

Nitoproof ET Slurry, herhangi bir laitans veya gevşek par-
çacık içermeyen temiz, sağlam, kuru beton yüzeylere uy-
gulanır. Yüzey temizliği için mekanik kazıma veya kumla-
ma yöntemleri tavsiye edilir.

Hazırlanan beton yüzeyler, ince ve eşit bir kaplama sağla-
mak için kuzu yünü rulo ile uygulanan Nitoprime 25 ile as-
tarlanmalıdır. Aşırı uygulama ve su birikintilerinden kaçını-
nız. Nitoproof ET Slurry, yüzey yapışkanlığı geçer geçmez 
Nitoprime 25 üzerine uygulanır.

Asfalt Yüzeyler

Nitoproof ET Slurry temiz, sağlam ve kuru olmaları şartıyla 
asfalt yüzeylere uygulanabilir. Asfaltın en az 12 aylık olma-
sı tavsiye edilir.

İstenilen yüzeyi sağlamak için, zayıf bir şekilde bağlanmış 
veya kontamine olmuş herhangi bir malzemeyi çıkarmak 
için asfalt hafifçe kumlanmalıdır. Asfalt üzerine astar ge-
rekmez.

Ahşap Yüzeyler

Nitoproof ET Slurry, temiz, kuru ahşap yüzeylere doğrudan 
uygulanabilir.

Alüminyum Yüzeyler

Sağlam bir mekanik bağlanma sağlamak için gerekirse 
Fosroc Solvent 102* kullanılarak süpürülmeli ve yağdan 
arındırılmalıdır. Nitoproof ET Slurry, hazırlanan yüzeye 
doğrudan uygulanabilir.

Karıştırma

Baz ve sertleştiriciyi düşük devirli bir matkap ve Fosroc 
Mixing Paddle (MR3) veya creteangle veya zyklos gibi 
mikserler kullanarak iyice karıştırınız. Mineral fillerı ekleyi-
niz ve homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırınız. 
Toplam karıştırma işlemi yaklaşık 5-7 dakika sürmelidir.

Nitoproof ET Slurry artık kullanıma hazırdır. Tiner veya çö-
zücü eklemeyiniz.

Uygulama

Nitoproof ET Slurry karıştırıldıktan sonra belirtilen kap 
ömrü içerisinde kullanılmalıdır.

Karışımı hazırlanan yüzeye dökünüz. Kenarları bantlaya-
rak 2-3 m genişliğinde şeritlerde çalışınız. Karışımı çelik 
mala veya çekçek kullanarak uygulayınız.

Doğru kalınlık ve malzeme kullanımını sağlamak için ıs-
lak film ölçer kullanılması tavsiye edilir. Dynagrip yüzey 
kaplama agregası, Nitoproof ET Slurryden hemen sonra 
uygulanmalıdır.

Kaplama, görünmeyene kadar agregaların dikey olarak 
düşmesine izin verilerek doygunluğa karşı körleştirilir. Çı-
kıntı ve pürüzlere neden olabileceğinden, kaplama üzerine 
agregaları atarak uygulamayınız. Kaplama kürlenmeden 
önce şerit bantları çıkarılmalıdır.

Nitoproof ET Slurry’nin yaya trafiğine maruz kalmadan 
önce 20°C'de 24 saat kurumasına izin verilmelidir. Daha 
düşük sıcaklıklarda bu süre artacaktır.

Temizlik

Tüm alet ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra Fosroc 
Solvent 102 ile temizlenmelidir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitoproof ET Slurry, bağıl nem %80'den fazla oldu-
ğunda veya ortam sıcaklığının 5°C'nin altına düşme-
si beklendiğinde uygulanmamalıdır.

 ■ Nitoproof ET Slurry, eğimi 5 dereceden fazla olan 
rampalara uygulanmamalıdır.

Teknik Destek 

Fosroc, yeni ve mevcut beton zeminler için, yüksek kali-
te ve performanslı zemin kaplamaları, derz dolguları ve 
tamir malzemeleri ürünleri ile geniş bir yelpazede hizmet 
vermektedir. Aynı zamanda firma, müşavir,uygulamacı ve 
müteahhitlere teknik destek ve saha inceleme hizmeti sun-
maktadır.

Saklama

Raf ömrü

Tüm ürünler orijinal, açılmamış ambalajında kuru bir depo-
da saklanırsa 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Saklama koşulları

Orijinal, açılmamış ambalajlarında, kuru koşullarda 5°C ile 
30°C arasında, ısı kaynaklarından ve çıplak alevden uzak-
ta saklayınız. Yüksek sıcaklıklarda depolanırsa raf ömrü 
azalır.
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Paketleme
Nitoproof ET Slurry 20 litre set

Nitoprime 25 1 & 4 litre set
Sarfiyat
Nitoproof ET Slurry 3.0 litre/m² (3 mm kalınlıkta)
Dynagrip Agrega Brüt (kg/m²) Net (kg/m²)
20 mesh 5.5 3.7
1.0 – 3.0 7.0 5.2
Nitoprime 25 4.0 – 5.0 m²/ litre

Not: Yukarıdaki sarfiyat miktarları teoriktir, yüzey ve ortam 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir - saha denemeleri 
tavsiye edilir.
"Özel kullanımlar" da, sarfiyatdeğerleriiçin lütfen yerel 
Fosroc ofisi ile iletişime geçin.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Nitoproof ET Slurry, Nitoprime 25 ve Solvent 102 cilt veya 
gözlerle temas etmemeli veya yutulmamalıdır. Yeterli ha-
valandırma sağlayın ve buharları solumaktan kaçının.

Bazı insanlar reçinelere, sertleştiricilere ve çözücülere du-
yarlıdır. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve göz koruması 
kullanın. Kapalı alanlarda çalışılıyorsa, uygun koruyucu 
solunum ekipmanı kullanılmalıdır.

Bariyer kremlerin kullanımı ek cilt koruması sağlar. Ciltle 
teması halinde bol temiz su ile yıkayınız ardından sabun 
ve su ile temizleyiniz. Solvent kullanmayın.

Göz ile temasında derhal bol temiz su ile yıkayın ve tıbbi 
yardım alın. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardımalı-
nız – kusmayınız.

Yangın

Fosroc Solvent 102 yanıcıdır. Yeterli havalandırmayı sağ-
layın. Çıplak ateş yakınında kullanmayınız. Sigara içme-
yiniz.

Parlama noktası

Fosroc Solvent 102 :   33°C

Nitoprime 25  :   39°C

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağı-
daki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız

Nitoproof ET Slurry

TR/8048/21/B
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Hızlı priz alan, Hibrit Poliürea esaslı, 
elastomerik su yalıtım sistemi

Kullanım Alanları

Çok çeşitli çevre şartlarında beton ve çelik, diğer yüzeyler 
için su izolasyon ve koruyucu kaplama sistemi

Tipik uygulamaları:
 ■ Podyum zeminleri

 ■ Teras su yalıtımı

 ■ Stadyum tribünleri

 ■ Aç-kapa tüneller

Avantajlar

 ■ Çevre dostudur - VOC içermez.

 ■ Mükemmel termal dayanım

 ■ Çok hızlı hizmete alma süresi

 ■ Çok yüksek darbe, aşınma ve delinme dayanımı

 ■ Eksiz ve derzsiz yekpare uygulama

 ■ Betonarme yapının dayanıklılığını arttırır

 ■ Düşük geçirgenlik

 ■ Nitoproof UVR Topcoat veya Nitoproof Aliphatic Top 
Coat ile kaplandığında renk stabilitesi sağlar**

 ■ -20°C ie +80°C arası çalışma sıcaklıkları için tasar-
lanmıştır.

Tanımı

Fosroc Polyurea WH150, püskürtülerek uygulanan, %100 
katı içerikli, elastik, iki komponentli, hızlı kürlenen hibrit Po-
liürea sistemi olup su yalıtım ve koruyucu kaplama olarak 
geliştirilmiştir. Uzun ömürlü yüksek dayanımlara sahip ek-
siz bir kaplama sistemidir.

Fosroc Polyurea WH150 çift ana komponentten oluşmakta-
dır.

Sistem mükemmel yüzey özellikleri ve fiziksel özellikler sunar.

Şartname

Şartname dokümanlarında geçtiği her yerde, koruyucu ve 
su yalıtım kaplaması, iki komponentli, %100 katı madde 
içerikli, elastik, hızlı priz alan hibrit Poliürea kaplama sis-
temi, yüksek korozyon dayanımı, aşınma dayanımı ve 
suyalıtım dayanımına Fosroc Polyurea WH150 veya 
Fosroc Polyurea WH 200GR olacaktır.

Tipik Özellikler

Karışımın Tipik Özellikleri
Katı Madde (Hacmen)  %100
Renk Gri
İlk Priz Zamanı 15saniye
Üzerinde Yürünebilir 10 dakika
Hafif Trafik 24 saat
Tam Kürlenme 2-3 gün
Shore A sertliği (ASTM D2240) 90

Viskozite
Komponent A ~450 mPa.s
Komponent B ~800 mPa.s

Yoğunluk, 25°C’de
Komponent A 1,02 g/ml
Komponent B 1,10 g/ml

Çalışma sıcaklığı  -20°C - +80°C 
Çekme dayanımı
ASTM D 412 > 17MPa
Kopmada uzama
ASTM D 412 > %300
Aşınma (ASTM D4060)
1 kg,CS17, 1000 çevrim < 30 mg
Yırtılma Dayanımı
ASTM D624C > 72 N/mm

Uygulama Parametreleri
Karışım Oranı 1 – 1 hacimce
Ekipman Sıcaklığı > 65°C – 75°C
Hortum Sıcaklığı > 65°C – 75°C
Ekipman Basıncı > 150 bar
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C

Not: Yüksek ve düşük sıcaklıkta uygulamalar için, Fos-
roc’a danışınız.

Özelliklerde belirtilen değerlerin açıklaması

Yukarıda belirtilen tipik fiziksel özellikler, Fosroc Poliürea 
Uygulama Metodolojisine uygun bir şekilde bağımsız bir 
laboratuvarda Probler P2 tabancası yardımıyla Fosroc Po-
liürea WH150’nin uygulanması ve buna müteakip 14 gün 
kürlenmeye bırakılması sonucunda elde edilmiştir.

1504-2
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Laboratuvar örneklerinden elde edilen sonuçlar, kullanılan 
ekipmanın türü ve vaziyeti, statik ve dinamik çalışma ba-
sınçları, uygulama sıcaklıkları ve hava koşulları, film ka-
lınlığı, test ve kürlenme şartları ve test edilen örneklerin 
yaşıgibi kontrolümüzde olmayan faktörlere bağlı olarak 
farklılık arz edebilir. Uygulamadan önce suda yüzdürme 
testi yapılmalı ve “geçer” not almalıdır (örnekler suya ya-
vaşça batmalıdır, asılı kalmamalıdır veya yüzmemelidir).

Proje Kayıtları

Poliürea saha uygulamalarına ait kayıtlar tutulmalıdır. Pro-
je Kaydıyla ilgili detaylar için Fosroc Poliürea Uygulama 
Metodolojisine bakınız.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, kaplama ile yüzey arasında elde edilen aderansa 
bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir şekilde 
hazırlanması son derece önemlidir.Tüm yüzeyler temiz ve 
kuru olmalı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Yü-
zey, ISO 8504’e göre değerlendirilerek hazırlanmalıdır

Yeni beton zeminler

Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az nem 
içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve harç, 
boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. Fazla beton ka-
lıntıları, zayıf yüzey, uygun mekanik yöntemler ile aşındırıl-
dıktan sonra toz  ve serbest parçacıklar endüstriyel vakum 
makinaları ile temizlenmelidir.

Eski beton zeminler

Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yü-
zey son derece önemlidir. Zeminler sağlam olmalı ve yağ, 
gres, harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. Faz-
la beton kalıntıları, zayıf yüzey, uygun mekanik yöntemler 
ile aşındırıldıktan sonra toz kalıntıları endüstriyel vakum 
makinaları ile temizlenmelidir. Yağ ve gres lekeleri, özel 
kimyasal temizleme maddesi veya sıcak basınçlı hava 
ile çıkarılabilir. Hasarlı alan veya yüzey deformasyonları, 
Fosrocepoksi tamir harçları grubu ürünlerden biriyle ona-
rılmalıdır.

Çelik Yüzeyler

Tüm kaynak birleşimleri, kaplama sisteminin her bakımdan 
kaliteli olmasını sağlayan bir yüzeye sahip olmalıdır. Kay-
nak dikişlerinde delikler, çatlaklar, oyuklar vb. bulunma-
malıdır. Bulunması halinde, kaynak ve/veya aşındırma ile 
düzeltilmelidir. Tüm kaynak kalıntıları temizlenerek uzak-
laştırılmalıdır. Tüm keskin kenarlar ortadan kaldırılarak 
veya yuvarlatılarak belirlenen film kalınlığının tüm yüzey-
lerde sabit kalması sağlanmalıdır. Yuvarlama yarı çapı, en 
az 2 mm olmalıdır. 

Çelik birinci kalite olmalı ve ISO 8501-1:2007B’e göre en-
fazla B Sınıfı paslanma değerlerine olmalıdır. Her türlü 
laminasyon ortadan kaldırılmalıdır. Sa 2½ olacak şekilde 
kumlama yapılmalıdır (ISO 8501-1:2007). Pürüzlülük: Orta 
G Sınıfı kaba bir yüzey elde etmek için uygun aşındırıcılar 
kullanılmalıdır (50-85μm, Ry5) (ISO 8503-2).

Astarlama

Beton yüzey hazırlandıktan sonra astarlanmalıdır. Sağlam, 
kuru beton ve +10°C ortam/yüzey sıcaklıklarında, Nitopri-
me 31, Nitoprime 52, Nitoprime UR T veya Nitoprime UR 
DT astar malzemeleri kullanarak astarlama yapılmalıdır. 
Çelik yüzeyler için Fosroc Primer 195 kullanılmalıdır, diğer 
yüzeyler için Fosroc’a başvurun.

Beton için, önerilen sarfiyat 0.25 kg/m²’dir. Çelik yüzeyleri-
çin, 0,15 kg/m² sarfiyat önerilmektedir. İdeal aderans özel-
liklerini elde etmek için astar üzerine kuvars kum serpilme-
si tavsiye edilir.

Fosroc Polyurea WH150 / WH200GR’yi uygulamaya baş-
lamadan önce, astarın yeteri kadar kürlenmesi beklenme-
lidir.

Detaylı bilgi için Fosroc Poliürea Uygulama Metodolojisi-
nebakınız.

Sprey

Glas Craft/Graco makinaları ile uygulanması tavsiye edilir.
Fosroc Polyurea Uygulama Metodolojisinde detaylı bilgi 
sağlanmaktadır.

Renkli Son Kat

Renk stabilitesi zorunlu ise, en az 0.2 mm film kalınlığın-
da Fosroc Nitoproof UVR Topcoat veya Nitoproof Aliphatic 
Top Coat uygulanmalıdır. İlgili bilgi föyüne bakınız.

Topcoat, genellikle Poliürea uygulamasını takip eden 
30-60 dakika içinde ancak 48 saati aşmayacak şekilde 
temiz, kuru Polyurea WH150 / WH200GR yüzeyine 
uygulanmalıdır. Poliürea uygulamasının üzerinden 48 
saat geçmiş ise, Poliürea yüzeyi Fosroc Nitoprime 150 
ile astarlanmalı ve Topcoat uygulamadan önce kurumaya 
bırakılmalıdır. Detaylı bilgi için Fosroc Poliürea Uygulama 
Metodolojisine bakınız.

Uygulama
Müşteri / Ana Yüklenici, uygulayıcının uygun ekipmanlar 
ve tecrübeye sahip olduğu ve bu bilgi föyünde ve Fosroc 
Poliürea Uygulama Metodolojisinde belirtilen prosedürleri 
yerine getireceği konusunda emin olmalıdır.

Hiçbir şekilde Polyurea WH150 / WH200GR, Nitoprime 31 
/ 52 / UR T / UR DT, Fosroc Primer 195 veya Fosroc Nitor-
pime PA-FS’yi seyreltmeyin.
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Çapraz tarama yöntemiyle (ilk kat kuzey-güney, ikincikat 
doğu-batı) Fosroc Poliürea’nın minimum kalınlığı 1.5 
mm’dir. Uygulamadan sonra yaklaşık 10 dakika sonraüze-
rinde yürünebilir, 24 saat sonra hafif trafik yüküne ve 2-3 
gün sonra ağır trafik yüküne hazır hale gelir.

+5°C altındaki sıcaklıklar için, daha uzun kürlenme süresi-
gerekmektedir - detaylı bilgi için Fosroc’a danışınız.

12 saat veya daha uzun bir süre önce uygulanmış bir 
Poliürea kaplaması üzerine yeni bir Polyurea WH150 / 
WH200GR uygulamasında, ilk önce Nitoprime 150 bez 
ile uygulanarak kuruduktan sonra Polyurea WH150 / 
WH200GR uygulanmalıdır.

Paketleme
Polyurea WH 150 Komponent A 225 litre varil
Polyurea WH 150 Komponent B 200 litre varil
Nitoprime 31 14 kg set
Primer 195 20 kg set
Nitoprime PA-FS 2,5 kg set
Nitoprime 150 1 lt teneke
Nitoproof UVR Topcoat 10 kg set
Nitoproof Aliphatic Top Coat 10 kg set
Sarfiyat
Polyurea WH150 1,5 – 3,0 kg/m2

Nitoprime 31 350 - 500 gr/m2

Primer 195 çelik 150 gr/m2

Nitoprime PA-FS Beton 220 gr/m2

Nitoproof UVR Topcoat 300 gr/m², 2mm’de
Nitoproof Aliphatic Top Coat 150 gr/m2

Not1: Tavsiye edilen normal sarfiyat ~1.5 kg/m2’dir. Tek ka-
tiçin maksimum sarfiyat miktarı ~3.0 kg/m²’dir.

Not2: Nitorpoof UVR Topcoat, %100 opaklık için en az 0.2 
mm film şeklinde uygulanmalıdır.

Temizlik

Sprey ekipmanları kullanıldıktan  sonraüretici firmanın 
tavsiyeleri doğrultusunda, aletler çözücü malzemeler 
yardımı ile temizlenmelidir. 

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem oranı > %75 ise veya uygulama yüzeyi çiğ 
oluşma sıcaklığından(<3°C) ise imalatı yapmayın.

Poliürea kaplamasında, beton yüzey dizayn mukavemeti-
ninen az %75’ine sahip olmalıdır. Beton bağıl nem oranı 
≤%75 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı veya ortam sıcaklığı uygu-
lamaesnasında <+5 °C ise imalatı yapmayın.

Açık alanlarda, yağmur ihtimali var ise imalatı yapmayın.

Fosroc Polyurea Polyurea WH150 / 200GR aromatiktir, bu 
nedenle, zaman içinde UV ışınlarından dolayı önemli bir 
renk değişikliği gösterir. Ancak bu durum ürünün fiziksel 
özellikleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Saklama

Raf ömrü

Fosroc Polyurea WH150, açılmamış orijinal ambalajında 
+5°C ila +30°C arasında kuru, iklimlendirilmiş bir yerde 
saklanması halinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Renk de-
ğişimleri, kaplamanın reaktivitesi veya fiziksel özellikleri 
üzerinde olumsuz etkiye sahip değildir.

Saklama koşulları

Açılmamış orijinal ambalajı içinde 35°C altında kuru bir 
yerde saklayın. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik 
Bilgi Formuna başvurunuz.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıklar ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikleri-
ne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Polyurea WH150 / 200GR, Nitoprime 31 / 52 / UR T / UR 
DT, Primer 195, Nitoprime PA-FS, Nitoprime 150, Nitoproof 
UVR Topcoat, Nitoproof Aliphatic Top Coat cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları 
uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalan-
dırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum ci-
hazı kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.
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Yangın

Nitoproof UVR Topcoat, Nitoproof Aliphatic Top Coat yanı-
cıdır. Çıplak alev veya diğer tutuşma kaynaklarına maruz 
bırakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. Kullanılmadığında 
kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yangın durumunda, 
CO2 veya köpük ile söndürün.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8017/20/B
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Hızlı priz alan, saf Poliürea esaslı, 
elastomerik su yalıtım sistemi

Kullanım Alanları
Çok çeşitli çevre şartlarında beton ve çelik için korozyon-
dayanımlı, su geçirmez ve koruyucu kaplama.

Tipik uygulamaları:

 ■  Zemin altı su yalıtımı

 ■  Boru/boru hattı kaplamaları

 ■  Tank kaplamaları

 ■  Atık su deposu kaplama

 ■  Teras su yalıtımı

 ■  Akvaryum kaplama

 ■  Stadyumlar

 ■  Peyzaj & su havzaları

Avantajlar
 ■  Çevre dostudur - VOC içermez.

 ■  Mükemmel kimyasal dayanım, termal stabilite ve UV 
dayanımı*

 ■  Çok hızlı hizmete alma süresi

 ■  Çok yüksek darbe, aşınma ve delinme dayanımı

 ■  Saha derzleri dahil, eksiz ve yekpare çözüm

 ■  Betonarme yapının dayanıklılığını büyük ölçüde 
arttırır

 ■  Düşük geçirgenlik

 ■  Nitoproof UVR Topcoat veya Nitoproof Aliphatic Top 
Coat ile kaplandığında renk stabilitesi sağlar**

 ■  Nitoproof UVR Topcoat ile kaplandığında yangın 
dayanımı kazanır**

* Kimyasal Dayanım ve Renk bölümlerine bakınız

** Nitoproof UVR Topcoat Bilgi Föyüne bakınız

Tanımı

Fosroc Polyurea WPT, püskürtülerek uygulanan, %100 
katı içerikli, esnek, çift komponentli, hızlı kürlenen saf Po-
liürea sistemi  olup su yalıtım ve koruyucu kaplama olarak 
geliştirilmiştir.

Eksiz kaplamanın avantajlarıyla çok uzun hizmet ömrü ve 
yüksek dayanımı bir arada sunar. Fosroc Polyurea WPT 
çift ana komponentten oluşmaktadır.

Sistem mükemmel yüzey özellikleri ve fiziksel özellikler 
sunar.

Uygulama ve detaylar için Fosroc Poliürea Uygulama Me-
todolojisine bakınız.

Şartname
İhale dokümanlarında geçtiği her yerde, koruyucu ve 
suyalıtım kaplaması, yüksek korozyon dayanımı, aşınma 
dayanımıve ısıl dayanımına sahip %100 katı madde 
içerikli, esnek, çift komponentli, hızlı kürlenen saf Poliürea 
kaplama sistemi Fosroc Polyurea WPT olacaktır.

Tipik Özellikler

Karışımın Tipik Özellikleri
Katı Madde (Hacmen)  %100
Renk Gri
İlk Priz Zamanı 5 – 10 saniye
Üzerinde Yürünebilir 2 dakika
Hafif Trafik 24 saat
Tam Kürlenme 2-3 gün
Sertlik 

Shore A (ASTM D2240) 95
Shore D (ASTM D2240) 43

Viskozite
Komponent A 613 mPa.s
Komponent B 930 mPa.s

Özgül Ağırlık, 25°C
Komponent A 1,19 g/ml
Komponent B 1,10 g/ml

Çalışma sıcaklığı -30°C - +100°C 
Çekme dayanımı
ASTM D 412 > 20 MPa
Aşınma (ASTM D4060)
1 kg,CS17, 1000 çevrim < 45 mg
1 kg,CS10, 1000 çevrim < 25 mg
1 kg, H22, 1000 çevrim < 100 mg
Yırtılma Dayanımı
ASTM D624C 75 ± 4 kN/m
Uygulama Parametreleri
Karışım Oranı 1 – 1 hacimce
Ekipman Sıcaklığı > 70°C – 80°C
Hortum Sıcaklığı > 70°C – 80°C
Ekipman Basıncı 120 - 150 bar
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C

Not: Yüksek ve düşük sıcaklıkta uygulamalar için, Fosroc’a 
danışınız.

1504-2
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Özelliklerde belirtilen değerlerin açıklaması

Yukarıda belirtilen tipik fiziksel özellikler, Fosroc Poliürea 
Uygulama Metodolojisine uygun bir şekilde bağımsız bir 
laboratuvarda Probler P2 tabancası yardımıyla Fosroc Po-
liürea WPT’nin uygulanması ve buna müteakip 14 gün kür-
lenmeye bırakılması sonucunda elde edilmiştir.

Laboratuvar örneklerinden elde edilen sonuçlar, kullanılan 
ekipmanın türü ve vaziyeti, statik ve dinamik çalışma ba-
sınçları,uygulama sıcaklıkları ve hava koşulları, film kalın-
lığı, test ve kürlenme şartları ve test edilen örneklerin yaşı 
gibi kontrolümüzde olmayan faktörlere bağlı olarak farklı-
lık arz edebilir. Uygulamadan önce suda yüzdürme testi 
yapılmalı ve “geçer” not almalıdır (örnekler suya yavaşça 
batmalıdır, asılı kalmamalıdır veya yüzmemelidir).

Kimyasal Dayanım (ASTM D3912)

Metanol NR
Benzin LR
Dizel LR
Toluen R
MBTE NR
MBTE %5  / Benzin LR
Motor Yağı LR
Hidrolik Yağı LR
2-Methybutane R
Su, 25°C R
Su, 82°C 14g R
Sodyum Klorür %10, 25°C R
Sodyum Klorür %10, 50°C 14g R
Şeker %10 R
Sülfürik Asit %5 R
Sülfürik Asit %10 R
Hidrklorik Asit %5 R
Hidrklorik Asit %10 R
Fosforik Asit %10 R
Amonyum Hidroksit %10 R
Amonyum Hidroksit %20 R
Sodyum Hidroksit %10 R
Sodyum Hidroksit %20 R
Sodyum Hidroksit %50 LR
Sodyum Hidroksit %1, 50°C 14g LR
Potasyum Hidroksit %10 R
Potasyum Hidroksit %20 R
Asetik Asit %10 LR

R : DAYANIKLI

LR : KISITLI DAYANIM RENK SOLMASI

NR : DAYANIKSIZ

Kimyasal dayanım testlerinin tamamı, kontrollü laboratu-
var ortamında belirlenmiştir ve gerçekte karşılaşılacaklar-
dan yüksek olabilir.Buna rağmen, başarılı sonuçlar için iyi 
bakım prosedürü gerekmektedir.

Proje Kayıtları

Poliürea saha uygulamalarına ait kayıtlar tutulmalıdır. Pro-
je Kaydıyla ilgili detaylar için Fosroc Poliürea Uygulama 
Metodolojisine bakınız.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, kaplama ile yüzey arasında elde edilen aderansa 
bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir şekilde 
hazırlanması son derece önemlidir. Tüm yüzeyler temiz ve 
kuru olmalı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Yü-
zey, ISO 8504’e göre değerlendirilerek hazırlanmalıdır.

Yeni beton zeminler

Bunlar normal şartlarda en az 28 günlük ve %5’ten az nem 
içeriğine sahip olmalıdır. Zeminler sağlam olmalı ve harç, 
boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. Fazla beton ka-
lıntıları, zayıf yüzey, uygun mekanik yöntemler ile aşındırıl-
dıktan sonra toz  ve serbest parçacıklar endüstriyel vakum 
makinaları ile temizlenmelidir.

Eski beton zeminler
Maksimum aderansı elde etmek için sağlam, temiz alt yüzey 
son derece önemlidir. Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, 
harç, boya ve kür kalıntılarından arındırılmalıdır. Fazla beton 
kalıntıları, zayıf yüzey, uygun mekanik yöntemler ile aşındı-
rıldıktan sonra toz kalıntıları endüstriyel vakum makinaları ile 
temizlenmelidir. Yağ ve gres lekeleri, özel kimyasal temizle-
me maddesi veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir. Hasarlı 
alan veya yüzey deformasyonları, Nitoflor EU*† grubu ürün-
lerden biriyle onarılmalıdır.

Çelik Yüzeyler

Tüm kaynak birleşimleri, kaplama sisteminin her 
bakımdankaliteli olmasını sağlayan bir yüzeye sahip 
olmalıdır. Kaynak dikişlerinde delikler, çatlaklar, oyuklar 
vb. bulunmamalıdır. Bulunması halinde, kaynak ve/
veya grinding ile düzeltilmelidir.Tüm kaynak kalıntıları 
temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Tüm keskin kenarlar 
ortadan kaldırılarak veya yuvarlatılarak belirlenen film 
kalınlığının tüm yüzeylerde sabit kalması sağlanmalıdır. 
Yuvarlama yarı çapı, en az 2 mm olmalıdır. 

Çelik birinci kalite olmalı ve ISO 8501-1:2007 B’e göre en 
fazla B Sınıfı paslanma değerlerine olmalıdır. Her türlü 
laminasyon ortadan kaldırılmalıdır. Sa 2½ olacak şekilde 
kumlama yapılmalıdır (ISO 8501-1:2007). Pürüzlülük: Orta 
G Sınıfı kaba bir yüzey elde etmek için uygun aşındırıcılar 
kullanılmalıdır (50-85μm, Ry5)(ISO 8503-2).
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Astarlama

Beton yüzey hazırlandıktan sonra astarlanmalıdır. Sağlam, 
kuru beton ve +10°C ortam/yüzey sıcaklıklarında, Nitopri-
me 31, Nitoprime 52, Nitoprime UR T veya Nitoprime UR 
DT astar malzemeleri kullanarak astarlama yapılmalıdır. 
Çelik yüzeyler için Fosroc Primer 195 kullanılmalıdır, diğer 
yüzeyler için Fosroc’a başvurun.

Kaplama katına başlamadan önce astar uygulamasının 
kürünü alması beklenmelidir.  Yüzey aşırı gözenekliyse, 
ikinci bir astar katı gerekli olabilir.

Sprey Ekipmanı

GlasCraft/Graco makinaları ile uygulanması tavsiye edilir.
Fosroc Polyurea Uygulama Metodolojisinde detaylı bilgi 
sağlanmaktadır.

Renkli Son Kat
Renk stabilitesi zorunlu ise, en az 0.2mm film kalınlığın-
da Fosroc Nitoproof UVR Topcoat veya Nitoproof Aliphatic 
Top Coat uygulanmalıdır. İlgili bilgi föyüne bakınız.

Topcoat, genellikle Poliürea uygulamasını takip eden 30-
60 dakika içinde ancak 48 saati aşmayacak şekilde temiz, 
kuru Poliürea WPT yüzeyine uygulanmalıdır. Poliürea uy-
gulamasının üzerinden >48 saat geçmiş ise, Poliürea yü-
zeyi Fosroc Nitoprime 150 ile astarlanmalı ve Topcoat uy-
gulamadan önce kurumaya bırakılmalıdır. Detaylı bilgi için 
Fosroc Poliürea Uygulama Metodolojisine bakınız.

Uygulama
Müşteri/Ana Yüklenici, uygulayıcının uygun ekipmanlar 
ve tecrübeye sahip olduğu ve bu bilgi föyünde ve Fosroc 
Poliürea Uygulama Metodolojisinde belirtilen prosedürleri 
yerine getireceği konusunda emin olmalıdır.

Hiçbir şekilde Polyurea WPT, Fosroc Primer 195 veya Fos-
roc Nitorpime PA-FS’yi seyreltmeyin.

Çapraz tarama yöntemiyle (ilk kat kuzey-güney, ikinci-
kat doğu-batı) Fosroc Poliürea’nın minimum kalınlığı 1.5 
mm’dir. Ancak, 2.0 mm - 2.5 mm aralığı tavsiye edilir. 
Maksimum kalınlık ise 3.0 mm’dir. Yaklaşık 2 dakika sonra 
yaya trafiğine, 15-20 dakika sonra hafif trafik yüküne ve 24 
saat sonra ağır trafik yüküne hazır hale gelir.

+5°C altındaki sıcaklıklar için, daha uzun kürlenme süresi-
gerekmektedir - detaylı bilgi için Fosroc’a danışınız.

12 saat veya daha uzun bir süre önce uygulanmış bir Po-
liürea kaplaması üzerine yeni bir Polyurea WPT uygulama-
sında, ilk önce Nitoprime 150 bez ile uygulanarak kuruduk-
tan sonra Polyurea WPT uygulanmalıdır.

Paketleme
Polyurea WPT Komponent A 225 litre varil
Polyurea WPT Komponent B 200 litre varil
Nitoprime 31 14 kg set
Primer 195 20 kg set
Nitoprime PA-FS 2,5 kg set
Nitoprime 150 1 lt teneke
Nitoproof UVR Topcoat 10 kg set
Nitoproof Aliphatic Top Coat 10 kg set
Sarfiyat
Polyurea WPT 1,5 - 3,0 kg/m²
Nitoprime 31 350 - 500 gr/m²
Primer 195 çelik 150 gr/m²
Nitoprime PA-FS Beton 220 gr/m²
Nitoproof UVR Topcoat 300 gr/m², 2mm’de
Nitoproof Aliphatic Top Coat 150 gr/m²

Not1: Tavsiye edilen normal sarfiyat ~1.5 kg/m². Tek katiçin 
maksimum sarfiyat miktarı ~3.0 kg/m²’dir.
Not2: Nitorpoof UVR Topcoat, %100 opaklık için en az 0.2 
mm film şeklinde uygulanmalıdır.

Temizlik

Sprey ekipmanları kullanıldıktan  sonra üretici firmanın tav-
siyeleri doğrultusunda, aletler çözücü malzemeler yardımı 
ile temizlenmelidir. 

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem oranı > %75 ise veya uygulama yüzeyi çiğ 
oluşma sıcaklığından (<3 °C) ise imalatı yapmayın.

Poliürea kaplamasında, beton yüzey dizayn mukavemeti-
nin en az %75’ine sahip olmalıdır. Beton bağıl nem oranı 
≤%75 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı veya ortam sıcaklığı uygu-
lama esnasında <+5 °C ise imalatı yapmayın.

Açık alanlarda, yağmur ihtimali var ise imalatı yapmayın.

Fosroc Polyurea WPT aromatiktir, bu nedenle,zaman için-
de UV ışınlarından dolayı önemli bir renk değişikliği gös-
terir. Ancak bu durum ürünün fiziksel özellikleri üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahip değildir

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir
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Saklama

Raf ömrü

Fosroc Polyurea WPT, açılmamış orijinal ambalajında 
+5°C ila +30°C arasında kuru, iklimlendirilmiş bir yerde 
saklanması halinde 6 ay raf ömrüne sahiptir. Renk deği-
şimleri,kaplamanın reaktivitesi veya fiziksel özellikleri üze-
rinde olumsuz etkiye sahip değildir.

Saklama koşulları

Açılmamış orijinal ambalajı içinde 35°C altında kuru bir 
yerde saklayın.Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik 
Bilgi Formuna başvurunuz.

Temizlik ve bertaraf

Komponent dökülmeleri, toprak, kum veya benzeri zarar-
sız malzeme ile emilerek uygun bir kaba aktarılmalıdır. Bu 
atıkların ve boş ambalajlar yerel atık bertaraf yönetmelikle-
re uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Polyurea WPT, Nitoprime 31 / 52 / UR T / UR DT, Primer 
195, Nitoprime PA-FS, Nitoprime 150, Nitoproof UVR Top-
coat, Nitoproof Aliphatic Top Coat cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları uzun 
süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalan-
dırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum ci-
hazı kullanılmalıdır.

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Yangın

Nitoproof UVR Topcoat, Nitoproof Aliphatic Top Coat yanı-
cıdır. Çıplak alev veya diğer tutuşma kaynaklarına maruz 
bırakmayın. Kullanırken sigara içmeyin. Kullanılmadığında 
kutular sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yangın durumunda, 
CO2 veya köpük ile söndürün.

Daha ayrıntılı bilgi için ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8046/20/B
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İçme suyu uygulamaları için, hızlı priz 
alan, saf poliüre esaslı, elastomerik su 
yalıtım kaplama malzemesi

Tanımı
Fosroc Polyurea WPW, su yalıtımı ve koruyucu bir kap-
lama olarak tasarlanmış, püskürtme ile uygulanan, %100 
katı madde içeren, elastik, iki komponentli, hızlı kürlenen 
saf Poliüre sistemidir. Eksiz kaplamanın avantajlarını çok 
uzun kullanım ömrü ve yüksek dayanıklılık ile birleştirir.

Fosroc Polyurea WPW sistemi mükemmel yüzey özellik-
leri ve bütün fiziksel özellikler sağlar.

Kullanım Alanları

İçme suyu depolarının, iç kaplamaları için korozyon 
önleyici, su yalıtım ve koruyucu kaplamadır.

Avantajlar
 ■ Çevre dostudur - %100 katı madde

 ■ İçme suyu ile direkt temasa uygundur

 ■ Hızlı kürlenir

 ■ Saha derzleri dahil, eksiz ve yekpare çözüm

 ■ Betonarme yapının dayanıklılığını önemli ölçüde 
artırır

Şartname

İhale dokümanlarında geçtiği her yerde, koruyucu ve su 
yalıtım kaplaması, yüksek korozyon ve aşınma dayanımı 
ile termal şoklara dayanıklı, %100 katı madde içerikli, 
elastik, çift komponentli, hızlı kürlenen saf Poliürea 
kaplama sistemi Fosroc Polyurea WPW olacaktır.

Sertifikasyon

60ºC'ye kadar içme suyu temasında kullanım için 
1709552 numaralı WRAS (Water Regulations Advisory 
Scheme) sertifikasına sahiptir.

Özellikleri

23ºC'de tipik fiziksel özellikler

Katı Madde (hacmen) %100

Çekme Dayanımı (ASTM D412) > 14 MPa
Yırtılma Dayanımı (ASTM D624) > 55 N/mm
Kopmada Uzama (ASTM D412) >% 300 
Shore A (ASTM D2240) 88
Shore D (ASTM D224) 24
Aşınma Dayanımı
 ASTM D4060
(1kg,CS10) (1000 çevrim) 28 mg

DIN EN ISO5470 
(1kg ,CS17)(1000 çevrim) 40 mg

Statik çatlak köprüleme, 
8mm 10 çevrim (ASTM C836) Geçer

Özelliklerde belirtilen değerlerin açıklaması

Yukarıda belirtilen tipik fiziksel özellikler, Fosroc Poliürea 
Uygulama Metodolojisine uygun bir şekilde bağımsız bir 
laboratuvarda Probler P2 tabancası yardımıyla Fosroc 
Poliürea WPW’nin uygulanması ve buna müteakip 14 
gün kürlenmeye bırakılması sonucunda elde edilmiştir.
Laboratuvar örneklerinden elde edilen sonuçlar, kullanı-
lan ekipmanın türü ve vaziyeti, statik ve dinamik çalışma 
basınçları, uygulama sıcaklıkları ve hava koşulları, film 
kalınlığı, test ve kürlenme şartları ve test edilen örneklerin 
yaşı gibi kontrolümüzde olmayan faktörlere bağlı olarak 
farklılık arz edebilir. Uygulamadan önce suda yüzdürme 
testi yapılmalı ve “geçer” not almalıdır (örnekler suya ya-
vaşça batmalıdır, asılı kalmamalıdır veya yüzmemelidir).

Uygulama Parametreleri

Fosroc Polyurea WPE, 2 komponentli, sıcak sprey ekip-
manı kullanılarak uygulanmalıdır.

Karışım Sıcaklıkları
Komponent A
Komponent B

+68ºC
+70ºC

Hortum sıcaklığı +67ºC

Karışım oranı ağırlıkça A : B / 
100:117

Karışım oranı hacimce 1:1
Basınç 140 bar



565

Polyurea WPW

Sıcaklık ve Nem Koşulları

Hava sıcaklığı +5ºC ile +50ºC arasında olmalıdır. Bağıl 
nem% 85’den az olmalıdır. Daha yüksek nem seviyeleri 
doğru polimerizasyonu engellemez, ancak yoğuşma po-
tansiyeli nedeniyle yüzeylere yapışmayı giderek zorlaştı-
rabilir.

Proje Kayıtları 

Her poliüre sahası uygulaması için bir proje kaydı tutul-
malıdır.

Kullanım talimatları 

Yüzey Hazırlığı 

Herhangi bir reçineli zemin sisteminin uzun bir ömre sahip 
olması, kaplama ile yüzey arasında elde edilen aderansa 
bağlıdır. Alt yüzeyin uygulamadan önce doğru bir şekilde 
hazırlanması son derece önemlidir. Tüm yüzeyler temiz ve 
kuru olmalı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Yü-
zey, ISO 8504’e standardına göre hazırlanmalıdır.

Beton

Zeminler sağlam olmalı ve yağ, gres, harç, boya ve kür 
kalıntılarından arındırılmalıdır. Fazla beton kalıntıları, za-
yıf yüzey, çimento şerbeti, elmas taşlama veya shot blast 
yöntemleri ile düzgün sağlam bir yüzey elde edilecek şe-
kilde aşındırıldıktan sonra toz kalıntıları endüstriyel vakum 
makinaları ile temizlenmelidir. Yüzeydeki kuş gözleri ve 
boşluklar astar öncesi Nitomortar grubu ürünlerden biriyle 
tamir edilmelidir. Yeni betonlar en az 28 günlük ve %5'ten 
az nem içeriğine sahip olmalıdır. Eski beton zeminlerde 
olması muhtemel yağ ve gres kalıntıları, özel kimyasal te-
mizleme maddesi veya sıcak basınçlı hava ile çıkarılabilir. 
Hasarlı alan veya yüzey deformasyonları, Nitoflor EU*† 
grubu ürünlerden biriyle onarılmalıdır.

Çelik Yüzeyler 

Tüm kaynak birleşimleri, kaplama sisteminin her bakımdan 
kaliteli olmasını sağlayan bir yüzeye sahip olmalıdır. Kay-
nak dikişlerinde delikler, çatlaklar, oyuklar vb. bulunma-
malıdır. Bulunması halinde, kaynak ve/veya aşındırılarak 
düzeltilmelidir. Tüm kaynak kalıntıları temizlenerek uzak-
laştırılmalıdır. Tüm keskin kenarlar ortadan kaldırılarak 
veya yuvarlatılarak belirlenen film kalınlığının tüm yüzey-
lerde sabit kalması sağlanmalıdır. Yuvarlama yarı çapı, en 
az 2 mm olmalıdır. 

Çelik birinci kalite olmalı ve ISO 8501-1:2007 B’e göre en 
fazla B Sınıfı paslanma değerlerine olmalıdır. Her türlü 
laminasyon ortadan kaldırılmalıdır. Sa 2½ standardında 
kumlama yapılmalıdır (ISO 8501-1:2007). Pürüzlülük: Orta 
G Sınıfı kaba bir yüzey elde etmek için uygun aşındırıcılar 
kullanılmalıdır (50-85μm, Ry5) (ISO 8503-2).

Astarlama

Doğru hazırlığın ardından yüzey astarlanmalıdır. Sağlam, 
kuru betonlar ve 10ºC’den ve üzerindeki ortam/yüzey sı-
caklıkları için, Fosroc Nitoprime 31 kullanılmalıdır. Bu ko-
şullar sağlanamaz ise (bkz. Kısıtlamalar), Fosroc Primer 
195 kullanılmalıdır. Çelik yüzeyler için Primer 195 kulla-
nılmalıdır. Diğer yüzeyler ile ilgili tavsiye almak için yerel 
Fosroc ofisinize danışın.

Beton için önerilen sarfiyat 0.25kg/m², çelik yüzeyler için 
önerilen sarfiyat 0,15 kg/m²’dir. Daha iyi ve güçlü bir ade-
rans için astar üzerine silis kumu serpilmesi tavsiye edilir. 
Kaplama katına başlamadan önce astar uygulamasının 
kürünü alması beklenmelidir. Astarın içme suyu ile doğru-
dan temas etmesine izin verilmemelidir.

Sprey Ekipmanı

Bu ürün için, Probler P2 gibi yüksek kaliteli bir püskürtme 
tabancası ile GlasCraft veya Graco tarafından üretilenler 
gibi ısıtmalı poliüre komponentleri için yüksek basınçlı püs-
kürtme ekipmanları kullanılmalıdır.

Paketleme

Polyurea WPW

188 litre varil Komponent A
188 litre varil Komponent B
23 litre varil Komponent A 
23 litre varil Komponent B  

Nitoprime 31 14 kg set
Primer 195 20 kg set
Nitoprime 150 1 litre teneke 
Sarfiyat
Polyurea WPW 1.5 – 2.0 litre/m2

Nitoprime 31 0.25 kg/m2

Primer 195 0.15 kg/m² 
Saklama 

Fosroc Polyurea WPW, açılmamış orijinal ambalajında 
+5°C ila +30°C arasında kuru, iklimlendirilmiş bir yerde 
saklanması halinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Renk de-
ğişimleri, kaplamanın reaktivitesi veya fiziksel özellikleri 
üzerinde olumsuz etkiye sahip değildir.

Uygulama

Müşteri/Ana Yüklenici, uygulayıcının uygun ekipmanlar 
ve tecrübeye sahip olduğu ve bu bilgi föyünde ve Fosroc 
Poliürea Uygulama Metodolojisinde belirtilen prosedürleri 
yerine getireceği konusunda emin olmalıdır.

Hiçbir şekilde Polyurea WPW, Fosroc Nitoprime 31 veya 
Fosroc Primer 195 seyreltilmemelidir.

Çapraz tarama yöntemiyle, önerilenminimum Fosroc Pol-
yurea WPW kalınlığı 1,5 mm'dir.
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Polyurea WPW

12 saat veya daha uzun bir süre önce uygulanmış bir Po-
liürea kaplaması üzerine ilk önce Nitoprime 150 bez ile 
uygulanarak kuruduktan sonra Polyurea WPW uygulama-
sına devam edilmelidir. Nitoprime 150'nin içme suyu ile 
doğrudan temas etmesine izin verilmemelidir.

Ekipmanların temizliği için uygun solvent içermeyen kim-
yasallar kullanılmalıdır.

Kullanımdan önce, ürünün uzun süre saklanması duru-
munda, A Bileşeni homojen bir karışım ve renk elde edi-
lene kadar tamburlu bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.

Kısıtlamalar

Şayet bağıl nem oranı > %85 ise veya uygulama yüzeyi 
çiğ oluşma sıcaklığından (<3 °C) düşük ise imalatı yap-
mayınız.

Beton yüzey dizayn mukavemetinin en az %75’ine sahip 
olmalıdır. Beton bağıl nem oranı ≤%75 olmalıdır. Yüzey sı-
caklığı veya ortam sıcaklığı uygulama esnasında <+5°C 
ise imalatı yapmayın.

Açık alanlarda, yağmur ihtimali var ise imalatı yapmayın. 

Fosroc Polyurea WPW aromatiktir, bu nedenle, zaman 
içinde UV ışınlarından dolayı önemli bir renk değişikliği 
gösterir. Ancak bu durum ürünün fiziksel özellikleri üzerin-
de olumsuz bir etkiye sahip değildir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Önlemler 

Sağlık ve Güvenlik 

Polyurea WPW, Nitoprime 31, Primer 195 cilt veya göz ile 
temas etmemelidir veya yutulmamalıdır. Solvent buharları 
uzun süre solunmamalıdır.

Bazı kişiler epoksi reçine, sertleştirici ve solventlere karşı 
duyarlıdır. eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalan-
dırma sağlanmalı, kapalı alanlarda uygun bir solunum ci-
hazı kullanılmalıdır. 

Reçineli karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşme-
den önce cilde Kerocleanse Standard Grade Skin Clean-
ser veya Rozaklens Industrial Skin Cleanser, gibi reçine 
çıkarıcı kremler uyguladıktan sonra sabunlu su ile yıkayın.  

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Bertaraf

Kürlenmiş Fosroc Polyurea WPW, kürlenmiş Fosroc Nitop-
rime 31, kürlenmiş Fosroc Primer 195 kısıtlama olmaksızın 
atılabilir. Kürlenmemiş Part A ve Part B komponentleri ye-
rel çevre yasalarına ve yönetmeliklerine göre atılmalıdır. 

Sızdırmaz kaplar ile yerel çevre yasalarına ve yönetme-
liklerine göre atılmalıdır. Fosroc Polyurea WPW, Fosroc 
Nitoprime 31, Fosroc Primer 195, Fosroc Nitoprime 150 ile 
ilgili tüm bilgiler için güvenlik bilgi formlarına bakın.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız.

TR/8020/20/B
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Fosroc® Proofex 3000

Temel ve yeraltı yapıları için yüksek 
performanslı su yalıtım membranı ve 
radon  bariyeri 

Kullanım Alanları

Temel ve yeraltı yapılarında, su yalıtım ve radon bariyeri 
uygulamaları için yüksek performanslı kendinden yapış-
kanlı membran.  Proofex 3000,  su ile temas halindeki 
yapıların, buhar, radon ve suya karşı yalıtımını sağlar ve 
betonu agresif yer altı tuzlarının saldırılarına karşı korur.  

Avantajları
 ■ Darbelere dayanım için çapraz laminasyonlu HDPE 

filmi 

 ■ Boyutsal stabilite

 ■ Köşe detayları için sağlam ve esnek yapı

 ■ Kendinden yapışkanlı sistem, hızlı, basit ve güvenilir 
bir uygulama sağlar  

 ■ Yer altı suyu, çözünebilir sülfatlar ve klorürlere karşı 
dayanıklı 

 ■ BS 8102:2009 - Yapıların yeraltı suyuna karşı korun-
ması standardında tanımlanan Sınıf 2 ve 3 su yalıtım 
yer altı yapıları için uygundur. 

 ■ 211 Sayılı BRE Raporda tanımlandığı şekilde radon 
koruması.

Tanımı

Proofex 3000, çapraz laminasyonlu HDPE filmi ile polimer 
modifiye bitümün birleşiminden oluşan, soğuk uygulanan,  
esnek, yüksek performanslı bir su yalıtım membranıdır. 

Proofex 3000, BS 8102:2009 standardına uygun bir şekil-
de serilmelidir. Proofex 3000 zeminlerde yalıtım membra-
nı olarak kullanıldığında, duvar rutubet yalıtımı ve yapıda 
kullanılan diğer rutubet yalıtım membranlarıyla kesintisiz 
olarak birleştirilmelidir. Metan gazı mevcut ise, detaylı bir 
inceleme yapılmalıdır.  Ayrıntılı bilgi için Proofex 3000MR 
Bilgi Formuna bakınız. 

Standartlara uygunluk

Proofex 3000, EN 13707:2004 ve EN 13969:2004 stan-
dartlarına uygundur

Proofex 3000. BRE 211 standardına uygundur

BBA sertifikasına sahiptir No.09/4663

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 

Tamworth, Staffs, B78 3TL, UK
08

DOP: UK9-54
0120-CPD-GB08/75673

Proofex 3000
EN 13707:2004 ve EN 13969:2004

Su yalıtımı için esnek levhalar
Kalınlık 1,5 mm
Çekme Dayanımı 
(EN 12311-1)

Boy 215 N/50 mm
En 220 N/50 mm

Kopmada Uzama 
EN 12311-1)

Boy %324
En %238

Darbe dayanımı 
(EN 12691)

Met. A 500 mm
Met. B 1000 mm

Statik yük dayanımı 
(EN 12730)

Met. A10Kg
Met. B 15 Kg

Yırtılma dayanımı 
EN 12310-1

Boy 125 N
En 65 N

Su geçirmezlik 
(EN 1928)

≥60 kPa

Su buharı özellikleri 
(EN1931)

3.4339-9 kg/m2S buhar 
geçirgenliği

C9 / 4663
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Fosroc® Proofex 3000

Özellikler

Su Emme % 0,09
Hidrostatik Test 
(DIN 52123 / DIN 16935)

>6 bar (24 saat) / Sızın-
tıntı yok (3 bar/1 saat)

Uygulama Sıcaklığı +5ºC - +55ºC
Servis Sıcaklığı -40ºC - +80ºC
Uygulama Sıcaklığı >5ºC
Astarlı Betona Aderans 2 N/mm
Yapışkanlık (ASTM D1000) 4,2 N/mm
Radon Geçirgenliği 5,7 x 10-12m2/S

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Tüm beton yüzeyler düzgün yüzeyli olmalı ve boşluk ve 
çıkıntılardan arındırılmalıdır.

Taş yüzeyler boşluksuz olmalıdır. 

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı ve buz ve don içerme-
melidir. 

Astarlama 
Düşey yüzeyler, Proofex Primer veya Nitobond HAR ile 
astarlanmalıdır. Yüzey tamamen astarladıktan sonra kuru-
maya bırakılmalıdır. Sadece bir gün içinde Proofex 3000 
uygulanacak alan astarlanmalıdır. Çok emici yüzeylerde, 
birden fazla astar uygulaması gerekebilir.

Köşe detayları 
Mümkün olması durumunda, tüm köşe detaylarında, güç-
lendirme detayı uygulamadan önce, 25 mm’lik pah uygula-
ması yapılmasında fayda vardır.

Zemin duvar birleşim detaylarında, 6 mm şerit halinde Ni-
toseal MB175 ile yapıştırılmış Proofex Detail Strips kulla-
nılmalıdır.

Tüm iç ve dış köşe detayları Proofex Detail Strip veya 
300mm genişlikte uygulanmış Proofex 3000 ile güçlendi-
rilmelidir.

Uygulama 
Proofex Primer ile uygulama sıcaklığı : +5°C - +55°C. 

Nitobond HAR ile uygulama sıcaklığı : +10°C - +35°C. 

Düşey uygulama: Membranın ucundan birleştirme yap-
mak için 150mm, yandan birleştirme yapmak için 75mm 
bini payı bırakılarak Proofex 3000 istenilen uzunlukta ke-
silmeli ve koruyucu katmanı sıyırarak, hazırlanan yüzeye 
yapışkan tarafı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Uygulanacak duvarın en üstünden başlayarak, aşağıya 
doğru, koruyucu katman uygulamaya paralel olarak sıyrı-
larak yerleştirilmelidir. Proofex 3000, tüm uç biniler hava 
alacak şekilde uygulanmalıdır. 

Proofex 3000 geri dolgu öncesi güçlendirilerek korunma-
lıdır.

Yatay uygulama: Proofex 3000 membranını tamamen 
açılmalı ve belirlenen uygulama kesidi üzerine yerleştiril-
melidir. Sonra rulonun yarısı orta noktaya kadar sarılmalı, 
koruyucu katman Proofex 3000’e zarar vermeyecek şekil-
de kesilmeli ve serime paralel olarak, ortadan uca doğru 
çıkartılarak Proofex 3000 zemine yerleştirilmelidir.

Bu işlem, rulonun diğer yarısı için de tekrar edilmelidir.  
Proofex 3000’in zemine iyi bir aderans sağlaması için rulo 
ile uygulamanın üzerinden geçilmelidir.

Bir sonraki uygulama, uç birleşimde 150mm ve yan bir-
leşimde 75 mm bini payı bırakılarak yerleştirilmeli ve yu-
karıdaki işlem basamakları tekrarlanarak uygulanmalıdır. 
Kenar ve uç binileri üzerinden, katmanlar arasında tam bir 
yapışma sağlamak için rulo ile üzerinden geçilerek sağ-
lamlaştırılmalıdır.

T Birleşimlerde, T birleşim kesidi boyunca, 10mm geniş-
likte Nitoseal MB175 uygulanmalı ve üzeri Proofex Detail 
Strip ile kaplanmalıdır. İyi bir aderans sağlamak için tüm 
birleşimler rulolanarak sağlamlaştırılmalıdır.

Penetrasyonlar
Proofex 3000 uygulaması içinden geçen borular gibi pe-
netrasyonlarda detay çözümüne dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Proofex Top Hats kullanılmalı ve Proofex Total 
Tape ile membrana yapıştırılmalı ve boru ile arasındaki 
boşluklar Nitoseal MS60 ile doldurulmalıdır.

Koruma 
Proofex 3000, uygulamadan hemen sonra fiziksel hasar ve 
hava koşullarından korunmalıdır.  Yüzeyler, hasarlara karşı 
Proofex Protection Board ile korunabilir.

Proofex 3000 ayrıca, koruma ve drenaj katmanı elde et-
mek için Proofex Sheetdrain ile kaplanabilir.  

Geri dolgu
Geri dolgu malzemesi, Koruma katmanı veya Poofex 
3000’e zarar verebilecek keskin ve sivri kesitli malzeme 
içermemelidir. İçerisinde 50 mm'den büyük taş veya çakıl 
bulunmamalıdır.

Dolgunun uygulamadan hemen sonra, mümkünse aynı 
gün içerisinde yapılması gereklidir.

Yardımcı ürünler

Proofex Protection Board (Koruyucu Levha)

Membranları, geri dolgu ve trafik yüklerinden korumak için 
tasarlanmış, bitüm emdirilmiş levhalar.

Proofex Detail Strip (Detay Şeridi)

Rulo bitişlerini, kesik kenar ve uçları, köşe parçalarını ya-
pıştırmak için kullanılan çift taraflı, su geçirmez banttır. 
Emprenye edilmiş sentetik elyaf kumaştan imal edilmiş,  
her iki tarafı kauçuk bitümlü bir yapıştırıcı ile kaplanmış ve 
sökülebilir silikonize kağıt ile korunmuştur
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Fosroc® Proofex 3000

Proofex Top Hat

Polietilen/polipropilen membrandan oluşan ve alüminyum 
folyo katmanı içeren su geçirimsiz boru giriş elemanıdır.

Paketleme ve Sarfiyat
Proofex 3000
Rulo Boyutu 1 m x 20 m 
Rulo Alanı 20 m2

Yanal Biniler Minimum 75 mm
Boy Biniler Minimum  150 mm
Rulo Ağırlığı 32 kg
Proofex Primer
Sarfiyat 0,125 – 0,175 litre/m2

Min.Uygulama Sıcaklığı +5°C ve üzeri
Kuruma Süresi 1 – 2 saat, 20°C’de
Ambalaj 5 ve 25 litre teneke kutu
Nitobond HAR
Sarfiyat 0,175 – 0,250 litre/m2

Min.Uygulama Sıcaklığı +10°C ve üzeri
Kuruma Süresi 2 saat (neme bağlı olarak)
Ambalaj 5 ve 25 litre teneke kutu
Sarfiyat 40mm pah için 25 metre
Proofex Detail Strip
Kalınlık 1,5 mm
Rulo Boyutu 200mm x 10m
Proofex Protection Board
Kalınlık 3 mm
Rulo Boyutu 1000 mm x 2000 mm
Sarfiyat 2,0 m2

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Saklama

+5°C - + 40°C arasında dik pozisyonda saklandığında Pro-
ofex 3000, 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Proofex Primer 2 yıl raf ömrüne sahiptir.

Nitobond HAR 1 yıl raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Sahada Proofex 3000 ruloları iki kişi tarafından taşınma-
lıdır.

Diğer ürünler için Güvenlik bilgi föylerini inceleyeniz.

Proofex Primer yanıcıdır. Alev kaynaklarında uzak tutulma-
lı ve sıgara içilmemelidr. Yangın durumunda söndürmek 
için CO2 kullanılmalıdır. Basınçlı su kullanılmamalıdır.

Parlama Noktası : Proofex Primer : >39 0C

TR/8021/20/B
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Proofex 3001

Ultra esnek, çapraz laminasyonlu HDPE 
filmli, temel ve yeraltı yapıları için bitüm-
lü su yalıtım membranı 

Kullanım Alanları

Temel ve yeraltı yapılarında, su yalıtım uygulamaları için 
kendinden yapışkanlı membran.  Proofex 3001,  su ile te-
mas eden yapıların, buhar ve suya karşı yalıtımını sağlar 
ve betonu kimyasallara karşı korur.  

Avantajları

 ■ Darbelere ve yırtılmalara dayanım için çapraz lami-
nasyonlu HDPE filmi – Yüzeyde yırtılma veya delin-
me oluşursa, yüzeye tam yapışma sağlayan memb-
ran sayesinde membran altında su gezinmesi söz 
konusu olmaz

 ■ Yüksek aderans

 ■ Köşe detayları için sağlam ve esnek yapı

 ■ Kendinden yapışkanlı sistem, hızlı, basit ve güvenilir 
bir uygulama sağlar  

 ■ Uygun maliyet – kolay kurulumu iş gücü ihtiyacını 
azaltır

 ■ Yer altı suyu, çözünebilir sülfatlar, alkali ve klorürlere 
karşı dayanıklı 

 ■ UV ışınlarına karşı dayanıklı

 ■ İhtiyaç durumunda polyester ya da cam tüllü olarak 
üretilebilir.

Tanımı
Proofex 3001, çapraz laminasyonlu HDPE filmi ile polimer 
modifiye bitümün birleşiminden oluşan, ultra esnek, yük-
sek performanslı bir su yalıtım membranıdır. 

Proofex 3001, BS 8102:2009 standardına uygun bir şekil-
de serilmelidir. Proofex 3001 zeminlerde yalıtım membra-
nı olarak kullanıldığında, duvar rutubet yalıtımı ve yapıda 
kullanılan diğer rutubet yalıtım membranlarıyla kesintisiz 
olarak birleştirilmelidir.

Özellikler

Su geçirmezlik 
(TS EN 1928 Mt.A / Mt.B ) 10 kPa / 60 kPa*

Uygulama Sıcaklığı >100C
Yumuşama noktası
(ASTM D 36) >1050C

Kopmada Uzama (min.)
(ASTM D882)

Boy:  % 210 
En: % 160

Darbe dayanımı
(ASTM E 154) >220 N/mm

Yırtılma dayanımı 
(ASTM D1004) 340  N/mm

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır ve aderansı zayıfla-
tacağı için yüzey, yağ, kalıntı, kir veya olabilecek diğer ya-
bancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygun mekanik aşın-
dırma yöntemleri ile uygulama yüzeyindeki çimento şerbeti 
ve zayıf parçacıklar aşındırılmalı, serbest parçacıklar, toz 
ve kir yüzeyden temizlenmelidir. Gerekli olması durumun-
da, yüzeydeki bozukluklar Renderoc tamir harçları ile tamir 
edilmelidir.

Tüm yüzeyler kuru olmalı ve buz ve don içermemelidir.

Yüzey hazırlığı biten alanlar astarlanmalı, astar kurumaya 
bırakılmalıdır. 

Astarlama 
Düşey yüzeyler, Proofex Primer veya Nitobond HAR ile 
astarlanmalıdır. Yüzey tamamen astarladıktan sonra kuru-
maya bırakılmalıdır. Sadece bir gün içinde Proofex 3001 
uygulanacak alan astarlanmalıdır. Çok emici yüzeylerde, 
birden fazla astar uygulaması gerekebilir.

Köşe detayları 
Mümkün olması durumunda, tüm köşe detaylarında, güç-
lendirme detayı uygulamadan önce, 25 mm’lik pah uygula-
ması yapılmasında fayda vardır.
Zemin duvar birleşim detaylarında, 6 mm şerit halinde Ni-
toseal MB175 ile yapıştırılmış Proofex Detail Strips kulla-
nılmalıdır.
Tüm iç ve dış köşe detayları Proofex Detail Strip veya 
300mm genişlikte uygulanmış Proofex 3001 ile güçlendi-
rilmelidir.
Uygulama 
Proofex Primer ile uygulama sıcaklığı : +5°C - +55°C. 
Nitobond HAR ile uygulama sıcaklığı : +10°C - +35°C. 
Düşey uygulama: Membranın ucundan birleştirme yap-
mak için 150mm, yandan birleştirme yapmak için 75mm 
bini payı bırakılarak Proofex 3001 istenilen uzunlukta ke-
silmeli ve koruyucu katmanı sıyırarak, hazırlanan yüzeye 
yapışkan tarafı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Uygulanacak duvarın en üstünden başlayarak, aşağıya 
doğru, koruyucu katman uygulamaya paralel olarak sıy-
rılarak hava boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Membran ve yüzey arasında hava boşluğu kalması duru-
munda ortadan uçlara doğru rulo gibi keskin uçlu olmayan 
bir malzeme yardımıyla hava boşlukları sıkıştırılarak gide-
rilebilir.
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Proofex 3001

Yatay uygulama: Proofex 3001 membranını tamamen 
açılmalı ve belirlenen uygulama kesidi üzerine yerleştiril-
melidir. Sonra rulonun yarısı orta noktaya kadar sarılmalı, 
koruyucu katman Proofex 3001’e zarar vermeyecek şekil-
de kesilmeli ve serime paralel olarak, ortadan uca doğru 
çıkartılarak Proofex 3001 zemine yerleştirilmelidir.

Bu işlem, rulonun diğer yarısı için de tekrar edilmelidir. Pro-
ofex 3001’in zemine iyi bir aderans sağlaması için rulo ile 
uygulamanın üzerinden geçilmelidir.

Bir sonraki uygulama, uç birleşimde 150mm ve yan bir-
leşimde 75mm bini payı bırakılarak yerleştirilmeli ve yu-
karıdaki işlem basamakları tekrarlanarak uygulanmalıdır. 
Kenar ve uç binileri üzerinden, katmanlar arasında tam bir 
yapışma sağlamak için rulo ile üzerinden geçilerek sağ-
lamlaştırılmalıdır.

T Birleşimlerde, T birleşim kesidi boyunca, 10mm geniş-
likte Nitoseal MB175 uygulanmalı ve üzeri Proofex Detail 
Strip ile kaplanmalıdır. İyi bir aderans sağlamak için tüm 
birleşimler rulolanarak sağlamlaştırılmalıdır.

Penetrasyonlar
Proofex 3001 uygulaması içinden geçen borular gibi pe-
netrasyonlarda detay çözümüne dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Proofex Top Hats kullanılmalı ve Proofex Total 
Tape ile membrana yapıştırılmalı ve boru ile arasındaki 
boşluklar Nitoseal MS60 ile doldurulmalıdır.

Koruma 
Proofex 3001, uygulamadan hemen sonra fiziksel hasar ve 
hava koşullarından korunmalıdır.  Yüzeyler, hasarlara karşı 
Proofex Protection Board ile korunabilir.

Proofex 3001 ayrıca, koruma ve drenaj katmanı elde et-
mek için Proofex Sheetdrain ile kaplanabilir.  

Geri dolgu
Geri dolgu malzemesi, Koruma katmanı veya Poofex 
3001’e zarar verebilecek keskin ve sivri kesitli malzeme 
içermemelidir.İçerisinde 50mm den büyük taş veya çakıl 
bulunmamalıdır.

Dolgunun uygulamadan hemen sonra, mümkünse aynı 
gün içerisinde yapılması gereklidir.

Yardımcı ürünler

Proofex Protection Board (Koruyucu Levha)

Membranları, geri dolgu ve trafik yüklerinden korumak için 
tasarlanmış, bitüm emdirilmiş levhalar.

Proofex Detail Strip (Detay Şeridi)

Rulo bitişlerini, kesik kenar ve uçları, köşe parçalarını ya-
pıştırmak için kullanılan çift taraflı, su geçirmez banttır. 
Emprenye edilmiş sentetik elyaf kumaştan imal edilmiş, 

her iki tarafı kauçuk bitümlü bir yapıştırıcı ile kaplanmış ve 
sökülebilir silikonize kağıt ile korunmuştur

Proofex Top Hat

Polietilen/polipropilen membrandan oluşan ve alüminyum-
folyo katmanı içeren su geçirimsiz boru giriş elemanıdır.

Paketleme ve Sarfiyat
Proofex 3001
Rulo Boyutu 1 m x 20 m 
Rulo Alanı 20 m2

Yanal Biniler Minimum 75 mm
Boy Biniler Minimum  150 mm
Rulo Ağırlığı 33 kg
Proofex Primer
Sarfiyat 0,125 – 0,175 litre/m2

Min.Uygulama Sıcaklığı +5ºC ve üzeri
Kuruma Süresi 1 – 2 saat, 20ºC’de
Ambalaj 5 ve 25 litre teneke kutu
Nitobond HAR
Sarfiyat 0,175 – 0,250 litre/m2

Min.Uygulama Sıcaklığı +10ºC ve üzeri
Kuruma Süresi 2 saat (neme bağlı olarak)
Ambalaj 5 ve 25 litre teneke kutu
Sarfiyat 40mm pah için 25 metre
Proofex Detail Strip
Kalınlık 1,5 mm
Rulo Boyutu 200mm x 10m
Proofex Protection Board
Kalınlık 3 mm
Rulo Boyutu 1000 mm x 2000 mm
Sarfiyat 2,0 m2

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.
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Kısıtlamalar
10°C ve altındaki sıcaklıklarda uygulama yüzeyi sıcak 
hava ile ısıtılmalıdır. 

Saklama
Proofex 3001 aşırı sıcak ve soğuk ve nemden korunmalı-
dır. +5ºC - +40ºC arasında dik pozisyonda saklandığında 
Proofex 3001, 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Proofex Primer 2 yıl raf ömrüne sahiptir.

Nitobond HAR 1 yıl raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Sahada Proofex 3001 ruloları iki kişi tarafından taşınma-
lıdır.

Diğer ürünler için Güvenlik bilgi föylerini inceleyeniz.

Yangın
Proofex Primer ve Proofex 3001 yanıcıdır. Alev kaynak-
larında uzak tutulmalı ve sıgaraiçilmemelidr. Yangın du-
rumunda söndürmek için CO2 kullanılmalıdır. Basınçlı su 
kullanılmamalıdır.

Proofex 3001: E Yangın Sınıfı

Parlama Noktası : Proofex Primer : >39°C

TR/8036/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Proofex Engage beton dökümü öncesinde 
uygulanan, BS EN 13967:2012 ve BS 
8102:2009 standartlarına uygun bir su 
yalıtım sistemidir. Hasır tasarımlı hücre 
yapısı sayesinde dökülen betona mekanik 
olarak bağlanır, betonla beraber çalışır 
ve yapı ömrü boyunca mükemmel bir su 
yalıtımı sağlar.

Kullanımları Alanları

Temel, perde, asansör kuyuları, yeraltı otoparkları ve yer 
altı yapılarındaki betonlara su ve gaz girişlerine karşı 
membran sistemi. Proofex Engage, BS 8102:2009 stan-
dardında tariflenen Kısım 1,2 ve 3 su izolasyon şartlarını 
sağlamak için kullanılabilir.

Avantajları

 ■ Benzersiz hasır tasarımlı hücre yapısı, taze betonun 
mekanik olarak bağlanmasını sağlar

 ■ Özel tasarımı sayesinde, suyun beton ve membran 
arasında hareket etmesini engeller

 ■ Uygulaması hızlı ve kolaydır, sökülmesi gereken bir 
koruyucu film yoktur

 ■ BS 8109:2009 Kısım 1, 2 ve 3’te tariflenen temel su 
izolasyonu şartlarına uygundur.

 ■ Metan ve CO2 koruması oluşturur (BRE Report 212)

 ■ Radon koruması oluşturur (BRE Report 211)

 ■ BBA Sertifikasına sahiptir

 ■ Kimyasal, hidrokarbon ve agresif zemin tuzlarına 
karşı betonu korur

 ■ Uygulaması kolaydır, astar veya koruma gerektir-
mez, grobeton uygulamasına gerek kalmayabilir

 ■ İnert yapıdadır, beton dökümü öncesi oluşan su 
göllenmeleri ile reaksiyona girmez

 ■ Membranın yapısı itibari ile detay çözümlerinde es-
neklik sağlar ve sahada yapılacak uygulamalara kar-
şı dirençlidir.

Tanımı

Proofex Engage, yeni betonun sağlam ve mekanik olarak 
bağlanmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan patentli ha-
sır tasarımlı hücre yapısı, polietilen/polipropilen membran 
ile monolitik olarak çalışan bir su izolasyon membranıdır.
Proofex Engage; su, su buharı ve gaz geçirimsizliğiile, be-
tonu ve zemin yapılarını agresif zemin tuzları, kimyasallar-
ve hidrokarbonlara karşı korur.
Membranın bir kenarında kendinden yapışkan bir bant ya-
pısı ve geniş bir yardımcı ürün yelpazesine sahiptir.

Standartlara Uygunluk

 ■ Bağımsız sertifikalandırılmış performansı :

 ▪ BBA Sertifika No.03/4042. 

 ▪ BRANZ değrlendirilmiş Sertifika No 1035(2018)

 ■ BS EN 13967:2012 : Esnek Su Yalıtımı Membranları; 
Tip A ve Tip T temel altı nem bariyerleri dahil, plastik 
ve  lastik kauçuk su yalıtım levhaları

 ■ BS 8102:2009 Sınıf 1,2 ve 3 : Yapıların zeminden 
gelen sulara karşı yalıtımı 

 ■ Green Label Singapore Certificate :çervreci ürün ser-
tifikası 

Fosroc Ltd
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 

Tamworth, Staffs, B78 3TL, UK
DOP: UK9-56

0809 CPR 20006780
Proofex Engage
EN 13967:2012

Esnek Su Yalıtımı Membranları; Tip A ve Tip T temel altı 
nem bariyerleri dahil, plastik ve  lastik kauçuk su yalıtım 

levhaları
Sınıf Tip A ve Tip T
Su Geçirimsizlik Geçer
Darbeye Dayanım >1,5m
Tehlikeli Maddeler 5,17’ye uygun
Statik Yüke dayanım 20kg
Kopmada Uzama L>%140, T>%120
Çekme Dayanımı L>9N/mm2, T>7N/mm2

Yaşlandırma sonrası su 
buharı geçirgenliği

Geçer

Yırtılma dayanımı 720N(boyuna)
Birleşim kesitlerinin kopma 
dayanımı

>400N bindirme

Su buharı özellikleri Sd=400m

No 03/4042

Sertifika    No.   SGBP   3903
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Test Metodu Standart EN 13967 
Gereksinimleri Sonuç

Su Geçirimsizlik EN 1928 Metod A
6 m su 

sütununda su 
geçirimsiz

Geçer
Aynı zamanda ASTM D5385 
şartlarını 69 m sağlamıştır

Statik yüke dayanım EN 12730 Metod B - 20 kg
Çekme özellikleri(sadece membran):
Çekme dayanımı /
Kopmada uzama /
Maksimum yükte uzama

EN 12311-2 Membran kalın-
lığına göre Çekme Dayanımı -

Enden :
>10 Mpa / >%600 / >%600

Boydan :
>18 MPA / >%800 / >%800

Çatlak Köprüleme ATM C1305 (Modifiye) - 5 mm kadar (100 çevrim)
Yaşlanma karşısında su geçirimsizlik EN 1296 / EN 1928 - Geçer
Darbe dayanımı EN 12691 Metod A - 1500 mm
Delinme dayanımı ASTM E154-08 - 672N
Kök dayanımı EN/TS 14416 - Geçer
Yırtılma dayanımı (çivi gövdesi) EN 12310-1 - 720 N (boydan)
Yangın dayanımı EN ISO 11925-2 - Geçer
Birleştirme kesidi dayanımı EN 12317-2 - ≥400 N

Su buharı geçirgenliği EN 1931 -

Su buharı direnci faktörü 
u = 580000

Eşdeğer hava tabakası kalın-
lığı Sd = 400 metre

Alkali dayanımı EN 1847 / EN 1928 2 kPa’da
60 kPa’da

Geçer
Geçer

Uzunluk x Genişlik
Uzunluk x Genişlik
Kalınlık
Kütle
Düzgünlük
Kusurlar

EN 1848-2 -

30m x 1,27m
33,1m x 1,15m
Toplam 4-5mm

1,54 kg/m2

10 m uzunlukta 75mm den az
Görünen kusur yok

Metan geçirgenliği BS ISO 15105-1:2007 - 127ml-m2-gün-1-atm-1(eksiz)
CO2 geçirgenliği Rilem Report 12 - <5,12 E-13 m2/dak/Pa

Yukarıdaki değerler kontrollü laboratuvar şartlarında elde dilmiştir. Saha şartlarında değişkenlik gösterebilir.   

Şartname   

Temel, perde bohçalama membranı, hasır tasarımlı özel hücre yapısı, polietilen/polipropilen alt katman ile monolitik çalışan 
ve betona mekanik olarak bağlanan Proofex Engage olacaktır. Membranın bir kenarında kendinden yapışkan bant buluna-
cak ve British Standard 8102:2009 –Yapıların zemin sularına karşı korunması Tip 1,2 ve 3 sınıflarına uygun olacaktır. Ürün 
BS EN 13967:2012 : Esnek Su Yalıtımı Membranları; Tip A ve Tip T temel altı nem bariyerleri dahil, plastik ve  lastik kauçuk 
su yalıtım levhaları standardı şartlarını sağlayacaktır. Ürün BBA (British Board of Agrement) sertifikasına sahip olacaktır. 

Özellikler
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Kullanım Talimatları 
Yüzey Hazırlığı
Yatay uygulama - Proofex Engage önceden hazırlanmış-
düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. Grobeton veya granü-
ler dolgu ile tesviye edilmiş ve sıkıştırılarak hazırlanmış 
düzgün zeminler, uygun yüzeylerdir. Bu zeminler, gevşek 
agrega ve keskin köşeli çıkıntılar içermemelidir. Rulo bini-
lerinin kontamine olmaması ve su yalıtım özelliğinin kay-
bolmaması için, göllenmiş suyun giderilmesi gereklidir.

Düşey uygulama - Proofex Engage geçici ya da kalıcı kalı-
ba ya da bitişik yapılara uygulanmalıdır.

Proofex Engage ardışık kazıklı perdelere ya da sekant 
kazıklı perdelere doğrudan uygulanmamalıdır. Uygulama-
yapılacak yüzey, tek yüzlü kalıp ya da püskürtme beton 
kullanılarak hazırlanmalıdır.

Membran uygulaması
Membran uygulama ölçülerine uygun bir uzunlukta kesil-
melidir. Hasır hücre yüzeyi üstte kalacak şekilde hizalana-
rak açılmalıdır. Membranın kenarı, yanındaki membranın 
kendinden yapışkan bant kesidinin tam üzerine gelecek 
şekilde yerleştirilmelidir. Birleştirme yüzeyinin yapıştırma-
dan temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Boy birle-
şimlerinde, aynı düzlemde birleştirme kesidi yaratmamak 
için, araya bir yarım rulo membran eklenerek, birleşim ke-
sidi şaşırtılmalıdır.

Uç uca rulo birleşimleri ve köşe-duvar birleşim detayları 
-Proofex Engage, Proofex Engage Detail Strip (Detay Ban-
dı) üzerine yerleştirilerek birleştirilmelidir. Daha sonra, olu-
şan derzin üst yüzeyi, Fosroc Polyurea WCS GG mastikile 
40mm genişliğinde yalıtılabilir. (Oluşan derzin her iki tara-
fında en az 20’şer mm genişlikte). Detaylı bilgi için Fos-
roc Polyurea WCS GG teknik broşürüne bakınız. Alternatif 
olarak; Proofex LM donatı filesi ile takviye edilmiş 100mm 
genişliğinde bir Proofex LM uygulaması yapılabilir.

Yatay düşey geçiş detayı - Proofex Engage, Proofex L 
Section (L kesit) üzerine bindirilmeli ve oluşan derzin üst 
yüzeyi, Fosroc Polyurea WCS GG mastik ile 40mm geniş-
liğinde yalıtılmalıdır (Oluşan derzin her iki tarafında enaz 
20’şer mm genişlikte) veya Proofex LM donatı filesiile tak-
viye edilmiş 40mm genişliğinde bir Proofex LMT uygula-
ması yapılabilir.

Aderans zaafiyetleri yaşamamak için, tüm ek yerleri ve bin-
dirme kesitlerinin temiz ve kuru olmalı ve rulolanarak tam 
yapışma sağlanmalıdır. 

Tüm bant koruma filmleri, özellikle sıcak havalarda, hızlı 
bir şekilde çekilerek çıkartılmalıdır. 

Bantlar, soğuk ya danemli hava koşulları nedeniyle özel-
liğini kaybettiğinde, Proofex Engage Detail Strip ve Total 
Tape hafifçe ısıtılarak yapışkan hale getirilerek kullanılma-
lıdır.

Kalıpların sökülmesi

Proofex Engage kalıbın içine uygulanmışsa, kalıbı sökme-
den önce, betonun minimum 10 N/mm² basınç mukave-
metine ulaşması beklenmelidir.

Boru geçişleri

Proofex engage uygulaması içinde boru ve benzeri geçiş-
ler var ise uygulamaya dikkat edilmelidir. Buralarda, Pro-
ofex Total Tape ve Nitoseal MS60 ile birlikte Proofex Top 
Hat kullanılmalıdır. Detaylar için Fosroc’a danışınız.

Geri Dolgu

Geri dolgu malzemesi, membrana zarar verebilecek kes-
kin ve sivri malzeme içermemelidir. İçerisinde 50 mm'den 
büyük tuğla, taş ve briket olmamalıdır.

Kontamine olmuş zemin

Proofex Engage, tuzlar, hidrokarbonlar vb ile kontamine 
olmuş zeminlerde kullanıma uygundur. Öneriler için lokal 
Fosroc ofisinize danışınız.

Yardımcı ürünler

Proofex LM

Boru geçişleri, kazık başları gibi detayların çevresini ya-
lıtmak için kullanılan, malayla uygulanabilen iki bileşenli, 
bitüm esaslı membran.

Proofex Corner Pieces (Köşe Parçaları)

100 mm bütil şeride sahip polietilen membrandan üretilmiş 
125 mm’lik iç ve dış köşe parçalarıdır.

Proofex L Section (L-kesit)

10 m uzunluğunda, 250 mm genişliğindeki polietilen ürün, 
2 adet bütil şeride sahiptir. Yatay ve düşey levhaların bir-
leştirilmesinde 90° açıyla bükülerek kullanılır. Su geçirim-
sizliğin sürekli olmasını sağlar, iç ve dış köşe parçalarıyla 
birleşir.

Proofex L section, her uçta bütil bir “kapama” şeridine sa-
hiptir, “L section”ın kesilmesi halinde bu şeridin yerine Pro-
ofex Engage Detail Strip ya da Total Tape kullanılmalıdır.

Proofex Engage Detail Strip (Detay Şerdi)

Rulo bitişlerini, kesik kenar ve uçları, köşe parçalarını ya-
pıştırmak için kullanılan çift taraflı, su geçirmez banttır. 
Emprenye edilmiş sentetik elyaf kumaştan imal edilmiş, 
her iki tarafı kauçuk bitümlü bir yapıştırıcı ile kaplanmış ve 
sökülebilir silikonize kağıt ile korunmuştur.

Proofex LM Mesh (Donatı Filesi)

Aşırı yüke maruz kalan alanlar (Pahlar, köşeler ve boru 
giriş noktaları) için Proofex LM ile birlikte kullanılan donatı 
filesidir.
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Proofex Top Hat

Polietilen/polipropilen membrandan oluşan ve alüminyum 
folyo katmanı içeren su geçirimsiz boru giriş elemanıdır.

Proofex Total Tape (Bant)
Proofex Top Hat ürünlerini Proofex Engage ürünlerine ya-
pıştırmak için ve Proofex L section için kapatıcı şerit ola-
rakkullanılır.

Nitoseal MS60

Proofex Top Hat ile boru giriş noktası arasını yalıtmak için-
kullanılan mastik.

Fosroc Polyurea WCS Gun Grade (Tabanca Kıvamı)

Proofex Engage birleşim detayları ve kazık başları vb. 
çevresinde bulunan derzlerin yalıtılması için kullanılan po-
liürea mastik.

Fosroc Proofex Welding Rod 
Gerekli olması durumunda Proofex Engage birleşim detay-
larının yalıtılması için.

Paketleme ve Sarfiyat
Proofex Engage
Rulo Boyutları 1,27m x 30m veya 1,15m x 33,1 m
Rulo Alanı 38,10 m2

Rulo Ağırlığı 58 kg
Proofex “L” section
Rulo Ebadı 125mm x 125mm x 10m
Proofex Engage Detail Strip
Rulo Ebadı 200mm x 10m x 1,5m
Proofex LM
Ambalaj 28 kg

Sarfiyat 7 m2 (4mm kalınlıkta)
40 mm pah için 20 metre

Proofex LM Mesh
Boyutlar 100mm x 50m
Proofex Top Hat

Çap
110mm - 330mm x 330mm
160mm -  380mm x 380mm

Proofex Total Tape
Boyutlar 30mm x 30m
Nitoseal MB175
Ambalaj 20 litre
Sarfiyat 40mm pah için 25 metre
Nitoseal MS60
Ambalaj 380 ml kartuş / 20 adet/kutu
Sarfiyat 40 metre
Fosroc Polyurea WCS Gun Grade
Ambalaj 2 x 300 ml kartuş (600 ml)
Sarfiyat 60 mm genişlikte 3 metre

Fosroc Proofex Welding Rod
Ambalaj 2 kg
Sarfiyat 40 metre

Depolama

Orijinal, açılmamış ambalajı içinde, kuru ve serin bir yerde, 
güneş ışığından uzak ve yatay olarak depolayınız.

Proofex L Section kuru ve serin bir yerde, dik olarak depo-
lanmalıdır. Ruloyu bozmayınız ya da ezmeyiniz.

Kısıtlamalar
+5°C’nin altındaki soğuk havalarda; sıcak hava tabanca-
sıyla tüm bantlara sıcak hava üflenmesi, tüm malzemelerin 
ısıtılmış yerlerde depolanması ve Proofex LM’nin ısıtılmış 
ortamlarda karıştırılması gibi ilave tedbirler alındığında, 
Proofex Engage normalde uygulandığı gibi uygulanabilir. 
Özellikle Proofex LM ve Proofex kendinden yapışkan-
lı membranların kullanılacağı bazı durumlarda ısıtmalı 
çadırtüründe bir ortamda çalışılmalıdır. Kış mevsiminde 
çalışmaya yönelik tedbirler beton dökümü sırasında da 
uygulanmalıdır. Sıcak/nemli iklimlerde Proofex Engage, 
uygulamadan sonra, 6 ila 8 haftadan daha uzun bir süre 
dış koşullara maruz bırakılmamalıdır. Projeye özgü daha 
ayrıntılı destek için lütfen Fosroc ile bağlantıya geçiniz.

Uyarılar

Sağlık ve Güvenlik

Proofex Engage rulosu yaklaşık 60 kg ağırlığındadır ve en 
azından üç işçi tarafından kaldırılmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

TR/8022/20/B



577

Proofex LMT Rapid

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, 
hızlı kürlenen, UV dayanımlı, çift kompo-
nentli, elastik su yalıtım malzemesi

Kullanım Alanları

Boru birleşimleri, kenar köşe birleşimleri gibi her türlü girift 
detayın su yalıtımında kullanılabilir. Temel altı perde yalı-
tımları için uygundur.

Proofex LMT Rapid, hızlı kürlenen, çift komponentli su ya-
lıtım sistemidir. Örnek uygulama alanları:

 ■ Yatay ve düşey yüzeylerde

 ■ Çatı, teras, çatı dereleri

 ■ Yüksek basınçlı agresif sulara karşı yalıtımda

 ■ Temel, perde ve istinat duvarlarında

 ■ Su depoları

 ■ Bodrum ve depolar

Avantajları
 ■ Eksiz bir su yalıtımı sağlar.

 ■ Yüzeye tam aderans sağlar.

 ■ Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır.

 ■ Su bazlıdır, çevre dostudur.

 ■ Çabuk kürlenir, hava koşullarına bağlı olarak aynı 
gün yaya trafiğine açılır.

 ■ Proofex su yalıtım sistemi ile uyumludur.

 ■ Tek katta hızlı uygulanır.

 ■ Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.

 ■ Yanmaya dayanıklıdır.

 ■ Kopmada uzama değeri %2000’den fazladır.

Tanımı

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, hızlı kürlenen, çift 
komponentli, elastik su yalıtım malzemesidir. Hızlı kürlen-
mesini sağlayan özel tuz çözeltisiyle birlikte çift nozullu 
sprey makinasıyla kolay uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım 
sağlar.Komponent A polimer modifiyeli kauçuk, komponent 
B hızlı kürlenmeyi sağlayan tuz çözeltisidir.

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Renk

Islak Kahverengi
Kuruduğunda Siyah

Yoğunluk 1.01 kg/l
Katı madde oranı % 60-62
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +40°C
Servis Sıcaklığı -300C - +900C 
Kürlenme

Dokuma kuruması Hemen
Kürlenme 3 saat

Yaya trafiği 3 saat
Tam kürlenme 3-7 gün

Kopmada uzama
(ISO 37) > %2000

Çatlak köprüleme
(EN 15812) >2 mm

Su geçirimsizlik 
(EN 15820) 0,75 bar, 72 saatte

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve  temiz olamalıdır ve gev-
şek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Su yalıtımı yapıla-
cak yüzey kuru veya hafif nemli olmalıdır. Su birikintisi olan 
yüzeylere uygulanmamalıdır. 

Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır.  
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.Yüksek oranda gö-
zenekli bir yüzeye uygulanacaksa, yüzeyde hava kabar-
cıkları oluşmaması için önden bir sıyırma katı çekilmelisi 
tavsiye edilir.

Uygulama yapılacak yüzey solventsiz bitüm ile astarlan-
malı ve astar tam kuruyana kadar beklemelidir.

Ürünün aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmedir.

Karıştırma

Komponent A ve komponent B’nin homojen olduğundan 
emin olmak için sprey makinasında yaklaşık 5 dakika ka-
rıştırılmalıdır. Kurutucu tuz çözeltisinin iyi karıştığından 
emin olunmalıdır. 
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Proofex LMT Rapid

Uygulama

Uygulama püskürtülerek yapılmalıdır. Her iki bileşenin no-
zullerden çıktığında birbirine uygun şekilde karıştığından 
emin olunmalıdır. Sprey tabancası yüzeye dik olmalıdır ve 
yaklaşık 50 cm mesafeden uygulama yapılmalıdır.

Uygulama sonrası tuz çözeltisi yüzeyden damlalar halinde 
akmaktadır, bu duruma dikkat edilmelidir. 

Tek katta istenilen kuru film kalınlığı (3 mm) elde edilir. Kul-
lanılan sprey makinası farklılık gösterebileceği için konuyla 
ilgili yerel Fosroc ofisinize danışınız. 

Paketleme
Proofex LMT Rapid 77 kg set & 220 kg set

Komponent A 70 kg varil & 200 kg varil
Komponent B 7 kg kova & 20 kg kova

Standart sarfiyat
Astar
Proofex LMT Rapid
(3 mm film kalınlığı 
için)

4 kg/m2

Not : Sarfiyat rakamları teoriktir. Zemin kalitesine, hava 
şartlarına ve zemin pürüzlülüğüne göre değişiklik göste-
rebilir.

Saklama

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır.  Güneş ışınla-
rından uzakta, kuru ortamda, +10°C ve +35°C arasındaki 
sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Prooefex LMT Rapid cilt veya göz ile temas etmemelidir 
veya yutulmamalıdır. Uygulama sırasında eldiven, gözlük 
kullanılmalıdır. Yeterli havalandırma sağlanmalı, kapalı 
alanlarda uygun bir solunum cihazı kullanılmalıdır.

Karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşmeden önce 
sabunlu su ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8039/20/B
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Proofex LMT

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift 
komponentli, elastik, su yalıtım malzemesi

Kullanım Alanları

Toprak altı su yalıtımlarında, boru birleşimleri, kenar köşe 
birleşimleri gibi her türlü girift detayın su yalıtımında kulla-
nılabilir. Temel altı perde yalıtımları için uygundur.

Avantajları
 ■ Hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir

 ■ Çatlak köprüleme özelliği vardır

 ■ Boru geçişleri gibi zor detaylarda uygulama pratikliği

 ■ Mala, fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir

 ■ Solvent içermez, çevre dostudur

 ■ Agresif yeraltı sularına karşı dayanıklıdır

 ■ Proofex su yalıtım sistemi ile uyumludur

Standartlara Uyum

EN 15814’e gore test edilmiştir ve standartlara uyumludur.

Tanımı

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift komponentli, 
elastik, kalın uygulanan su yalıtım malzemesi. 

Teknik Destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Tipik Özellikler

Karışımın tipik özellikleri
Kıvam Macun kıvamında
Yoğunluk 1,10 ±0,05g/cm³
Kap ömrü,  20°C’de Yaklaşık 90 dakika 
pH 10,50-11,50
Basınçlı Su Geçirimsizlik 7 bar (EN14892, destekli film)
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C ortam sıcaklığı
Servis Sıcaklığı -30°C - +90°C
Astar Proofex primer

Kürlenme

•	 Kalınlığa, bağıl neme, 
yapışma yüzeyine ve 
uygulama kalınlığına bağlı 
olarak 1-3 gün arası. 

•	 20ºC, %60 bağıl nemde, 
3 mm kalınlıkta yaklaşık 
24 saatte kürünü alır. 

•	 20ºC/%65 bağıl nemde 
yağmur direnci 8 saatin 
altındadır.

2164

FOSROC YAPI KİMYASALLARI 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Demirciler Organize Sanayi Bölg. Mah. 
Haldun Aksoy Cad. No:12/1 Gebkim OSB 

Dilovası/Kocaeli
20

EN 15814
Polimer modifiye bitümlü kalın kaplama (PMBC)

DOP Numarası TR15814/001
Çatlak Köprüleme CB2 (2 mm)
Su Direnci Geçer
Düşük Sıcaklıkta Esneklik (0⁰C) Geçer
Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal 
Kararlılık (70⁰C) Geçer

Tam Kurumada Kalınlıkta Azalma ~ 32%
Su Geçirimsizlik (1 mm çatlak) W1

(Desteksiz 
film – 0,075 bar)

Kopmada Yüzde Uzama ~ 400%
Yangına Karşı Tepki Sınıf: E

 

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı
 ■ Uygulama yüzeyi sağlam, kuru ve temiz olmalıdır ve 

gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır.

 ■ Su yalıtımı yapılacak yüzey kuru veya hafif nemli ol-
malıdır. Su birikintisi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 ■ Yüzeydeki derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalı. 
Keskin köşe dönüşleri pah yapılmalıdır.

 ■ Yüksek oranda gözenekli bir yüzeye uygulanacaksa, 
yüzeyde hava kabarcıkları oluşmaması için önden 
bir sıyırma katı çekilmesi tavsiye edilir.

 ■ Uygulama yapılacak yüzey Proofex Primer ile astar-
lanmalı ve yapışkan kıvama gelene kadar beklemelidir.

Karıştırma

Komponent B, komponent A’ya yavaşça eklenerek orta de-
virli bir karıştırıcı yardımıyla 400/600 devirde homojen bir 
karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırılan 
malzeme 60-90 dk. içerisinde tüketilmelidir.

Mala ile Uygulama

Proofex LMT, üzerine gelecek basınca bağlı olarak tek kat 
veya çift kat olarak uygulanmalıdır. Çatlak oluşmaması için 
kürlenmeye başladıktan sonra uygulamaya müdahale edil-
memelidir.
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Proofex LMT

Yüksek yük altında kalabilecek alanlarda(boru girişi, oyuk-
lar, keskin köşeler vb) uygulama çift kat veya daha kalın 
olarak yapılmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı

Proofex LMT karıştırıldıktan sonraki uygulama süresi 
+20ºC'de ve standart bağıl nem ortamında 90 dakikadır. 
Yüksek sıcaklıklar çalışma süresini kısaltırken, düşük sı-
caklıklar ise artırır.

Su yalıtım katmanının korunması

Geri dolgu, malzeme tam kürünü aldıktan sonra yapılmalı-
dır. Keskin objelerin direkt temasından kaçınılmalıdır.

Koruma Proofex Protection Board koruma levhası ile de 
sağlanabilir.

Proofex LMT'nin UV dayanımı yoktur ve uzun süre açıkta 
kalmamalıdır.

Ses, ısı veya mekanik koruma maksatlı kullanılan levhalar 
(XPS,EPS gibi) Proofex LMT üzerine bir yapıştırıcı ile ya-
pıştırılabilir.

Paketleme
Proofex LMT 32 kg set

Komponent A (Likit) 24 kg 
Komponent B (Toz) 8 kg

Standart sarfiyat
Astar
Proofex LMT 0,150 kg/m2

Membran
Nemli yüzey, su basıncı yok
Kuru Film Kalınlığı 3,0 mm
Proofex LMT 4,5 kg/m2

Geçici süre pozitif su basıncına karşı yalıtım
Kuru Film Kalınlığı 3,0 mm
Proofex LMT 4,5 kg/m2

Sürekli pozitif su basıncına karşı yalıtım
Kuru Film Kalınlığı 4,0 mm
Proofex LMT 6,0 kg/m2

Basınçlı suya karşı yalıtım karşı yalıtım
Kuru Film Kalınlığı >4 mm
Proofex LMT 6,0 kg/m2

Not : Sarfiyat rakamları teoriktir. Zemin kalitesine, hava 
şartlarına ve zemin pürüzlülüğüne göre değişiklik göste-
rebilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Prooefex LMT ve Proofex Primer cilt veya göz ile temas 
etmemelidir veya yutulmamalıdır. Uygulama sırasında el-
diven, gözlük kullanılmalıdır. Yeterli havalandırma sağlan-
malı, kapalı alanlarda uygun bir solunum cihazı kullanıl-
malıdır.

Karışımın cilt ile temas etmesi halinde, sertleşmeden önce 
sabunlu su ile yıkayın.

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Ek Bilgiler
 ■ Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler 

üretmektedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

özel zemin kaplama malzemeleri

 ■ Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovas-
yonuna özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portfö-
yüne sahiptir. Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik 
Yaklaşımı’ aşağıdaki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8023/20/B
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Proofex OGP

Serbest döşenebilir, sentetik, TPO esaslı su ge-
çirimsizlik membranı

Kullanım Alanları

Binalar ve inşaat mühendisliği yapıları için kesintisiz olarak 
serbest döşenebilir bir su geçirmezlik membranı sağlamak.

 ■ Platformlara, otopark katlarına, düz çatılara ve bah-
çeli çatılara su geçirmezlik sağlamak.

 ■ Bodrumlara su geçirmezlik sağlamak

 ■ Göletlerin, su depolarının, kanalların, rezervuarların 
ve atık sahalarının astarlanması.

Avantajları

 ■ Çevre dostudur, uçucu organik bileşikler ve 
plastikleştiriciler içermez, toksik değildir.

 ■ Soğuk uygulamalıdır.

 ■ Hava koşullarının aşındırmasına ve UV ışınlarına 
karşı yüksek seviyede dayanımlıdır.

 ■ Kök girinimine dayanıklıdır.

 ■ Çabuk uygulanır.

 ■ Maksimum su geçirmezlik için kaynaklı birleştirme-
lere sahiptir.

 ■ Hücre dışı polimerik maddeler üzerine ayırma kat-
manı gerekmez.

 ■ Uzun vadede performansı mükemmeldir.

 ■ İçme suyu ile temasta kullanımı onaylanmıştır.

Tanımı

Etilen propilen kauçuğunun membran türüne uygun baş-
ka katkı maddeleri ile birlikte bir polipropilen matrisine ka-
tılması ile elde edilen granüllerin ekstrüzyonu ile üretilen 
TPA/FPA (Termoplastik Polyolefin Esnek Polipropilen Ala-
şımı) donatılı membran.

Membran, üstte gri, alt kısmında ise siyah olmak üzere iki 
farklı renkte üretilmektedir. Bu, uygulama esnasında olabi-
lecek hasarların tespit edilebilmesine yardımcı olur. 

Şartname 

Membran, sıcak hava kaynaklı dikişlere sahip, 1.5 mm 
veya 2 mm kalınlıkta, serbest döşenebilen, donatılı bir 
TPO/FPA membranı olacaktır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikleri

Kalınlık (EN 1849-2) 1,5 mm & 2 m
Renkler Siyah - Gri
Çekme Dayanımı (ASTM D412)

Boyuna >8 N/mm2

Enine >8 N/mm2

Kopmada Uzama (ASTM D412)
Boyuna >%600

Enine >%600
Delinme Dayanımı (ASTM E154:93)

Maksimum Yük >500 N
Su Geçirimsizlik (BS EN 12390 P8)

5 bar su basıncında Nüfuz yok
Su buharı geçişi (ASTM 96) 0 (g/saat-m2)
Yırtılma Dayanımı (ASTM D6242)

Boyuna >65 N/mm
Enine >65 N/mm

Bindirmeli ek dayanımı (kaynaklı)
UEATc >500 N/5 cm

Dolu tanelerine dayanım (EN 13583)
>26 m/s

Yapay hava şartlarında UV ışınlarına dayanıklılık
EN 495-5 2500 saat çatlak yok

Kök Dayanımı (FLL) Nüfuz yok
Mikro organizmalara dayanım

EN 846 Liv2 Dayanıklı
İçme suyu ile temasta kullanım

BS 6920: Bölüm 2.6:2000 Geçer

Kullanım talimatları

Hazırlık

Yüzeyler çukurlar ve çıkıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey-
lerde su bulunmamalıdır. Detaylı bilgi için yapım yöntemi-
ne bakınız. 
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Proofex OGP

Uygulama

Membran katmanları, en az 50 mm’lik kaynak dikişi yapıla-
cak şekilde üst üste bindirilmelidir. 

Köşe detaylandırmada kullanılabilecek Fosroc Proofex 
OGP İç/Dış köşe parçaları mevcuttur. 

Parapet uçlarında detaylandırma için ise Fosroc Proofex 
OGP Metal Şeritler mevcuttur. Sıcak hava kaynağı elle 
veya otomatik makinelerle gerçekleştirilebilir.

Uygulamaya dair ilave bilgi ve Fosroc tarafından onaylı uy-
gulayıcıların bir listesi için yerel Fosroc ofisinizle iletişime 
geçiniz.

Saklama 
Tüm ürünler 20 yıl raf ömrüne sahiptir. Depolama yatay 
yapılmalı ve tek paletten daha yükseğe çıkılmamalıdır.

Paketleme
Proofex OGP 2,1 m x 25 m rulo

Önlemler 

Sağlık ve Güvenlik 

Normal kullanımda Proofex OGP ile ilişkilendirilen sağlık 
tehlikesi yoktur.

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

Yangın 

Fosroc Proofex OGP,  yanıcı değildir.   

TR/8031/20/B

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 
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Proofex ORG

Serbest Serilen, donatılı TPO esaslı su yalıtım 
membranı

Kullanım Alanları

Binalar ve mühendislik yapıları için serbest serilen su yalı-
tım membran sistemi 

 ■ Platformlara, otopark katlarına, düz çatılara ve bah-
çeli çatılara su geçirmezlik sağlamak.

 ■ Bodrumlara su geçirmezlik sağlamak

 ■ Göletlerin, su depolarının, kanalların, rezervuarların 
ve atık sahalarının astarlanması.

Avantajları
 ■ Çevre dostudur, uçucu organik bileşikler ve 

plastikleştiriciler içermez, toksik değildir.

 ■ Soğuk uygulamalıdır.

 ■ Estetik açıdan hoş bir yüzey elde edilmesi için dona-
tılı sınıftadır.

 ■ Hava koşullarının aşındırmasına ve UV ışınlarına 
karşı yükse seviyede dayanımlıdır.

 ■ Kök girinimine dayanıklıdır.

 ■ Çabuk uygulanır.

 ■ Maksimum su geçirmezlik için kaynaklı birleştirme-
lere sahiptir.

 ■ Hücre dışı polimerik maddeler üzerine ayırma kat-
manı gerekmez.

 ■ Uzun vadede performansı mükemmeldir.

 ■ İçme suyu ile temasta kullanımı onaylanmıştır.

Tanımı

Etilen propilen kauçuğunun membran türüne uygun baş-
ka katkı maddeleri ile birlikte bir polipropilen matrisine ka-
tılması ile elde edilen granüllerin ekstrüzyonu ile üretilen 
TPA/FPA (Termoplastik Polyolefin Esnek Polipropilen Ala-
şımı) donatılı membran.

Membran, üstte gri, alt kısmında ise siyah olmak üzere iki 
farklı renkte üretilmektedir. Bu, uygulama esnasında olabi-
lecek hasarların tespit edilebilmesine yardımcı olur. 

Şartname 

Membran, sıcak hava kaynaklı dikişlere sahip, 1.5 mm ka-
lınlıkta, serbest döşenebilen, donatılı bir TPO/FPA memb-
ranı olacaktır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikleri

Kalınlık (EN 1849-2) 1,5mm 
Renkler Siyah - Gri
Çekme Dayanımı (ASTM D412)

Boyuna >9 N/mm2

Enine >9 N/mm2

Kopmada Uzama (ASTM D412)
Boyuna >%650

Enine >%650
Delinme Dayanımı (ASTM E154:93)

Maksimum Yük >700 N
Su Geçirimsizlik (BS EN 12390 P8)

5 bar su basıncında Nüfuz yok
Su buharı geçişi (ASTM 96) 0 (g/saat-m2)
Yırtılma Dayanımı (ASTM D6242)

Boyuna >70 N/mm
Enine >70 N/mm

Bindirmeli ek dayanımı (kaynaklı)
UEATc >400 N/5 cm

Dolu tanelerine dayanım (EN 13583)
>26 m/s

Yapay hava şartlarında UV ışınlarına dayanıklılık
EN 495-5 2500 saat çaylak yok

Kök Dayanımı (FLL) Nüfuz yok
Mikro organizmalara dayanım

EN 846 Liv2 Dayanıklı
İçme suyu ile temasta kullanım

BS 6920: Bölüm 2.6:2000 Geçer
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Proofex ORG

Kullanım talimatları

Hazırlık

Yüzeyler çukurlar ve çıkıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey-
lerde su bulunmamalıdır. Detaylı bilgi için yapım yöntemi-
ne bakınız. 

Uygulama

Membran katmanları, en az 50 mm’lik kaynak dikişi yapıla-
cak şekilde üst üste bindirilmelidir. Köşe detaylandırmada 
kullanılabilecek Fosroc Proofex OGP İç/Dış köşe parçaları 
ve parapet uçlarında detaylandırma için ise Fosroc Proo-
fex OGP Metal Şeritler mevcuttur. Sıcak hava kaynağı el 
ile veya otomatik makineler vasıtasıyla yapılabilir. Detaylı 
bilgi için Fosroc'a danışınız. 

Düşey uygulamalar için, Fosroc Proofex PGP Fitter'larını 
Fosroc Proofex PGS membranına kaynaklayınız.

Fosroc Proofex PGP Fitter'ları, 80 mm çaplı PVC damarlı 
disklerdir.  

Montaj hakkında detaylı bilgi ve Fosroc onaylı uygulayıcı-
lar listesi için yerel Fosroc ofisinize danışın.

Saklama 
Fosroc Proofex ORG, serin, kuru bir yerde ısı kaynakla-
rından uzakta ve açılmamış orijinal ambalajı içinde sak-
lanmalıdır. 

Ruloları bir palet yüksekliğini aşamayacak şekilde yatay 
halde saklayın.

Paketleme
Proofex ORG 2,1 m x 25 m rulo

Önlemler 

Sağlık ve Güvenlik 

Normal kullanımda Proofex ORG ile ilişkilendirilen sağlık 
tehlikesi yoktur.

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

Yangın 

Fosroc Proofex ORG,  alev almaz. 

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8030/20/B
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Proofex PGS

Serbest Serilen, sinyal tabakalı PVC esaslı su 
yalıtım membranı

Kullanım Alanları

Binalar ve mühendislik yapıları için serbest serilen su yalı-
tım membran sistemi 

 ■ Temel altı su yalıtımı 

 ■ Tünel su yalıtım 

 ■ Podyum ve teras su yalıtımı 

 ■ Yeşil teras 

Avantajlar
 ■ Soğuk uygulanır 

 ■ Delinmeye karşı yüksek dayanım 

 ■ Hızlı uygulama 

 ■ Maksimum su geçirmezlik için sıcak hava tabancası 
ile kaynaklanır 

 ■ Soğuk havalara karşı yüksek dayanım

Tanımı

Tünel ve yeraltı yapılarının su yalıtımı için esnek PVC sen-
tetik membran. 

Membranın üst yüzü gri sinyal tabakalı ve alt yüzü siyah 
olduğu için Uygulama sırasında oluşabilecek herhangi bir 
hasar kolaylıkla tespit edilir. 

Şartname 

Su yalıtımı, sıcak hava tabancası yardımıyla 1.5mm / 2mm 
kalınlığına sahip serbest serilen PVC membran ile imal 
edilecektir.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikleri

Kalınlık 1,5mm ve 2,0mm
-%5/+%10

Renk
Üst katman Gri
Alt katman Siyah

Çekme Dayanımı EN 12311-2 >15N/mm2

Kopmada Uzama EN12311-2 >%250

Delinme Dayanımı EN 12236
2,0 mm >2,5 KN
1,0 mm >1,5 KN

Su Geçirimsizlik Geçer
Statik yük dayanımı EN12730 >20 kg

Yırtılma Dayanımı EN12310-2
2,0 mm >200 N
1,0 mm >150 N

Birleştirme Dayanımı EN12317 Bini harici kopma
Soğuk Esneklik EN 495-5 < -35°C - Geçer
Kök Dayanımı EN TS14416 Geçer

Kullanım talimatları

Hazırlık

Yüzeyler çukurlar ve çıkıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey-
lerde su bulunmamalıdır. Detaylı bilgi için yapım yöntemi-
ne bakınız. 

Uygulama

Membran katmanları, en az 50 mm’lik kaynak dikişi yapıla-
cak şekilde üst üste bindirilmelidir. Sıcak hava kaynağı el 
ile veya otomatik makineler vasıtasıyla yapılabilir. Detaylı 
bilgi için Fosroc'a  danışınız. 

Düşey uygulamalar için, Fosroc Proofex PGP Fitter'larını 
Fosroc Proofex PGS membranına kaynaklayınız.

Fosroc Proofex PGP Fitter’leri, 80mm çaplı PVC damarlı 
disklerdir. 

İşveren/Kontrol onayı ile, belirlenen ölçülerde Fosroc Su-
percast Rearguard su tutucular (halkasız tip olmalıdır) kul-
lanılarak kompartımanlar oluşturulabilir. 

Daha sonra reçine enjeksiyonuna gerek duyulma ihtimali-
ne karşı, hortumlara bağlı kompartımanlarda Fosroc Proo-
fex PGP Flanşları kullanın. Fosroc Proofex PGP Flanşları, 
bir bağlantı borusuna sahip 182mm çaplı PVC flanşlardır. 
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Proofex PGS

Montaj hakkında detaylı bilgi ve Fosroc onaylı uygulayıcı-
lar listesi için yerel Fosroc ofisinize danışın.

Kısıtlamalar 

Isı, doğrudan güneş ışığı veya UV ışığınıza maruz 
kalması halinde, rengi yanı sıra bazı fiziksel özellikleri 
değişebilir. Talep üzerine UV dayanımlı bir ürün edine-
bilirsiniz. 

Saklama 

Fosroc Proofex PGS, serin, kuru bir yerde ısı kaynak-
larından uzakta ve açılmamış orijinal ambalajı içinde 
saklanmalıdır. 

Ruloları bir palet yüksekliğini aşamayacak şekilde yatay 
halde saklayın.

Paketleme
Proofex PGS
2,0 mm 2,1 m x 20 m rulo
1,5 mm 2,1 m x 25 m rulo
Proofex PGS Fitter Adet
Proofex PGS Flanş Adet

Önlemler 

Sağlık ve Güvenlik 

Detaylı bilgi için, Ürün Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

Yangın 

Fosroc Proofex PGS, PGP Fitter ve Flanşlar alev almazdır. 

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8025/20/B
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Proofex Sheetdrain

Jeokompozit HDPE drenaj ve koruma membranı 

Kullanım Alanları

Proofex Sheetdrain, yarım küre şeklinde yüzey doku-
suna sahip HDPE esaslı drenaj membranıdır ve uygulama 
derinliğine göre 2 farklı kalınlıkta mevcuttur; 6 m’ye kadar 
olan derinlikler için 8 mm kalınlıkta ve 20 m’ye kadar olan 
derinlikler için 10 mm kalınlıkta. Yapıları zemin ve duvarla-
rına sabitlenen drenaj levhaları, gelen suları genel drenaj 
sistemine aktaran, yeraltı su ve gazlarını filtreleyip  yapı-
dan uzaklaştıran bir drenaj sistemi oluşturur. Proofex She-
etdrain yapı üzerine etki eden su basıncını azaltır, içeriye 
su giriş olasılığını minimize eder ve diğer su izolasyon sis-
temleri ile birlikte kullanılabilir.

Proofex Sheetdrain aynı zamanda membran sistemleri için 
geri dolgu kaynaklı fiziksel hasarlara karşı koruma olarak 
kullanılabilir.

İyileştirilmiş drenaj performansı ile, klasik taş “Fransız tipi” 
drenaj sistemlerine karşı iyi bir alternatifitr.

Tek yüz perde dökümlerinde drenaj ihtiyacı varsa, Proofex 
Sheetdrain, kalıcı kalıp olarak kullanılabilir.

Proofex Sheetdrain, temel, perde, istinat duvarı, servis ka-
nalları, asansör kuyusu ve alt geçitlerde, Proofex su izo-
lasyon membranları olmasa dahi, BS8102:2009 uyarınca 
inşaat yapımına izin verir.

Proofex Sheetdrain, rezervuarlarda, platformlarda ve yük-
seltilmiş plaklarda Proofex su izolasyon membranları ile 
birlikte kullanıldığında drenaj ve iyileştirilmiş koruma sağ-
lar.

Avantajları
 ■ Maliyet tasarrufu sağlar, istinat duvarları arkasında 

500 mm kalınlıkta taş drenaj katmanı gereksinimini 
ortadan kaldırır.

 ■ Uygulaması kolaydır.

 ■ Çevreye etkisi azaltılmıştır –sahadan dolgu taşınıp 
yerine taş drenaj dolgusu yapılmasını gerektirmez.

 ■ Tahliye hızı yüksektir (su ve gaz).

 ■ 550KN/m²’ye kadar basınç mukavemetine sahip, ya-
rım küre dokulu HDPE yüzey yapısı, darbeye karşı 
yüksek dayanıma sahiptir, geri dolgu ve uzun vadeli 
yükleme altında yapıların etrafında drenaj özelliğini 
devam ettirir.

 ■ “Fransız tipi” drenaj sistemine göre uygun maliyetli 
bir alternatifitr.

Tanımı

Proofex Sheetdrain, birçok yapı ve inşaat mühendisliği 
drenaj uygulaması için, 8 veya 10 mm kalınlıkta,yarım küre 
kesitli HDPE yüzey ve dokumasız polipropilen jeotekstil 
içerikli jeokompozit drenaj levhalarıdır.

Standartlara uygunluk

EN13252:2000/A1:2005 - “Drenaj sistemlerinde kulla-
nımlan jeotekstil ürünler» uyarınca CE sertifikasyonuna 
sahiptir.

Şartname

Şartname – 6m'ye kadar derinlikte
Söz konusu jeokompozit drenaj ve koruma membranı Fos-
roc Proofex Drenaj Levhası 80 olacaktır. Malzeme yarım 
küre kesitli HDPE yüzey ile dokumasız polipropilen jeok-
tekstilden oluşacaktır.  8 mm kalınlığa ve 200 KN/m² ba-
sınç dayanımına sahip olacaktır. Bu jeokompozit drenaj ve 
koruma membranı üreticinin en güncel teknik bilgi formuna 
kati şekilde uyularak uygulanacaktır.

Şartname – 20m'ye kadar derinlikte
Söz konusu jeokompozit drenaj ve koruma membranı Fos-
roc Proofex Drenaj Levhası 100 olacaktır. Malzeme yarım 
küre kesitli HDPE yüzey ile dokumasız polipropilen jeok-
tekstilden oluşacaktır. 10 mm kalınlığa ve 550 KN/m² ba-
sınç dayanımına sahip olacaktır. Bu jeokompozit drenaj ve 
koruma membranı üreticinin en güncel teknik bilgi formuna 
kati şekilde uyularak uygulanacaktır.

Özellikleri

Proofex Drenaj Levhası 80 Proofex Drenaj Levhası 100
Membran yüzeyi: 8 mm'lik  yarım küre  HDPE yüzey 10 mm'lik  yarım küre  HDPE yüzey
Jeotekstil filtre: Dokumasız ısı ile bağlanmış polioropilen
Jeotekstil su emiciliği (ENISO11058) 100 L/m²/s 85 L/m²/s
Akış kapasitesi (EN ISO 12958): 20 k Pa altında 1.65 L/m/s 20 kPa altında 3.5 L/m/s
Statik delme CBR (EN ISO 12236) 1350 N 1400 N
Çekme dayanımı (EN ISO10319): 10 KN/m 9 KN/m
Basınç dayanımı (EN ISO25619-2 200 KN/m² 550 KN/m²
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Proofex Sheetdrain

Uygulama talimatları

Sabitleme

Proofex Sheetdrain, metrekare başına 1 tane olacak şekil-
de Hilti IZ 8x70  monjaj sistemleri veya benzerleri ile sabit-
lenmeli ya da membran üzerine uygulanacaksa, Proofex 
Engage Detail Strip ile yapıştırılmalıdır.

Boydan birleştirme

Jeoktekstil kumaşı ek yerinin bir yanından 50 mm geriye 
çekilmeli ve yarıl küre HDPE üst üste geçirilmelidir. Sıyrı-
lan jeotekstil kumaş diğerinin izerine yapıştırılmalıdır. Jeo-
tekstil kumaş ince malzemelerin girişini önlemek için akış 
yönünde uygulanmalıdır.

Kenar kısımları birleştirme

HDPE kısımları birbirine dayadıktan sonra jeotekstil kenarı 
kullanarak minimum 40 mm bindirme yapınız.

Drenaj bağlantısı

Jeotekstil kumaştan giderin etrafına sarmak için yeterli 
miktarı sıyırınız. HDPE kısmı uygun bir uzunlukta olacak 
şekilde kısaltınız ve jeotekstil kumaşı giderin etrafına sa-
rınız.

Üst Kapama

Jeotekstil kumaşı 10 mm sıyırınız. HDPE kısmı 50 mm kı-
saltınız ve geri dolgu girişini önlemek için açıkta kalan ucu 
jeoktekstil kumaşla sarınız.

Geri dolgu

Geri dolgular Proofex Sheetdrain drenaj levhasına zarar 
verebilecek keskin cisimler ve kalıntılar bulundurmamalı-
dır. 50 mm’den büyük taş veya kaya içermemelidir. Geri 
dolgu 300 mm’lik kalınlıklar halinde,  %85 proktor oranında 
sıkıştırılarak yapılmalıdır. Geri dolgu işlemi şeritlerin uygu-
landığı yönde yapılmalıdır.

Yardımcı malzemeler

Proofex Detail Strip*

Hilti IZ 8x70 Montaj sistemi

* Fosroc’tan temin edilebilir.

Kısıtlamalar

Proofex Sheetdrain, 20 m’nin üzerinde 10mm ve 6 m’nin 
üzerinde 8mm derinliklerde, uzun vadeli yük altında defor-
masyonu engellemek için, doymuş kil yapılarda kullanıl-
mamalıdır.

Proofex Sheetdrain yüksek yoğunlukta demir oksitler veya 
hidroksitler ya da son derece ince, eşit gradasyonlu siltler 
veya kömür içeren toprakta kullanılmamalıdır. Şüphe ol-
ması durumunda lütfen tavsiye için Fosroc Teknik Depart-
manı ile iletişime geçiniz.

Proofex Drenaj Levhası normal toprak koşullarında bulu-
nan kimyasallara dayanıklıdır, belirli yoğunluklardaki bazı 
kimyasallar drenaj performansı üzerinde olumsuz etkiye 
sahip olabilir. Şüphe olması durumunda lütfen tavsiye için 
Fosroc Teknik Departmanı ile iletişime geçiniz.

Paketleme ve Sarfiyat
Proofex Sheetdrain 80 2 m x 20 m rulo
Proofex Sheetdrain 100 2,44 m x 12,5 m rulo

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Saklama

Malzeme ruloları 2 aydan uzun bir süre direkt güneş ışığı-
na maruz kalmamalıdır.

Önlemler
Sağlık ve Güvenlik
Normal şartlarda, Proofex Sheetdrain’in bilinen bir zaralı 
etkisi bulunmamaktadır.

Proofex Sheetdrain 80 yaklaşık 25 kg dır

Proofex Sheetdrain 100 yaklaşık 24 kg dır

Her ikisi de sahada iki kişi tarafından taşınmalıdır.

TR/8024/20/B
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Protection Board

Su yalıtım sistemleri için, yüksek mukavemetli 
koruma levhası

Kullanım Alanları

Su yalıtım sistemlerini, saha trafiği ve geri dolgu içerisinde 
bulunabilecek kaba ve keskin malzemelerden kaynakla-
nan darbe ve aşınma yüklerine karşı koruma işleri.

Avantajlar
 ■ Hafiftir, kolay taşınır

 ■ Su emiciliği düşüktür

 ■ Çürümeye dirençli

 ■ Uzun ömürlü

 ■ Yüksek mukavemetli

 ■ Esnek

Tanımı

Fosroc Protection Board, tüm su izolasyon sistemlerini, fi-
ziksel hasarlara karşı korumak üzere tasarlanmış, yüksek 
mukavemetli, çürümeye karşı dirençli, bitüm emdirilmiş ko-
ruma levhalarıdır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Özellikler

Karışımın tipik özellikleri

Yapısı
3 mm, 3,5 mm, 4 mm ve 6 mm 
kalınlığında 2 m2 lik esnek 
levhalar

Özgül Ağırlık 1,28 kg/m3

Su Emme 
(ASTM D570) <%1, 24 saat

Yumuşama Noktası
(ASTM D36) 159°C

Penetrasyon
(ASTM D5)

5,5 dmm, 25°C’de
23,9 dmm, 65°C’de

Yırtılma Dayanımı
(ASTM E154) 950 N

Keski Testi Geçer

Şartname

Su yalıtım membranı, Fosroc tarafından sağlanan 3 mm, 
3,5 mm, 4 mm veya 6 mm nominal kalınlığa sahip bir koru-
ma levhasıyla mekanik hasarlara karşı korunacaktır. Böy-
le bir koruma levhası hava şartları, su ve çürümeye karşı 
dayanıklı olacaktır. Kalınlık, darbe yükü dayanımına ilişkin 
spesifikasyon şartına bağlıdır.

Kullanım talimatları

Fosroc koruma levhaları testere yardımıyla kesilebilir.

Yatay uygulamalarda, koruma levhaları normalde Nitoseal 
MB175 kullanılarak sabitlenmelidir. Uç uca binilerde ise, 
200mm genişliğinde çift taraflı yapışkan bant Proofex De-
tail Strip yardımıyla birleştirilmelidir. 

Düşey uygulamalarda, çift taraflı 200mm yapışkan bant 
Proofex Detail Strip, Proofex yapışkanlı bitüm membrana 
yapıştırıldıktan sonra, koruma levhaları banda yapıştırılır.   
200mm x 200mm kare Proofex Detail Strip kullanılmalıdır.

Saklama
Ürünün raf ömrü kuru ve orjinal ambalajında saklandığı 
taktirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Açılmamış şekilde kutularında, kuru ortamlarda muhafaza 
ediniz. Yatay olarak ve 1 palet yüksekliğinde stoklanmalı-
dır.

Önlemler

Normal şartlarda, ürünün bilinen herhangi bir zararlı etkisi 
bulunmamaktadır.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

	su yalıtım membranları & su tutucular

	mastikler & dolgu levhaları

	çimento esaslı & epoksi grout›lar

	özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

	el ile uygulanan tamir harçları

	püskürtme tamir harçları

	mikro-beton kaplamalar

	kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

	karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

	kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8026/20/B
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Supercast SW

Yeni beton derzleri için, su ile genle-
şen su tutucu profil

Kullanım Alanları

Yeni beton derzlerinin sızdırmazlığı için entegre su tutucu 
profil.

Karmaşık kalıp uygulamalarında, konvansiyonel su tutucu 
profil yerine daha kullanışlı ve problem çözücüdür. 

Tipik kullanım alanları kazıklı ve diyafram duvarlı bodrum-
lar, kazık başları ve eski betonüzerine dökümlerdir. Super-
cast SW serisi boru ağızlarının, düşey inşaat derzlerinin ve 
topuk betonu derzlerinin su geçirimsizliğini sağlamak için 
kolay çözümler sağlar. 

Supercast SW su yalıtımının sürekliliğini efektif bir şekilde 
arttırmak için, Supercast PVC  su tutucu profillere entegre 
bir şekilde kullanılabilir. 

Avantajları
 ■ Yerleştirmesi kolaydır, derz üzerine yapıştırılarak 

veya serilerek uygulanır

 ■ Supercast SWX, Supercast SW ve Supercast PVC 
uygulamalarının birbiri ile tam entegrasyonunu sağ-
lar

 ■ Supercast SW Adhesive ve Supercast SWX nemli 
yüzeylere uygulanabilir

 ■ Supercast PVC su tutucu profillerle birlikte birleşim 
detaylarındaki problemlere çözüm olur

 ■ Genleşme özellikleri uzun süreli ıslak/kuru döngüden 
etkilenmez

 ■ Beton ve yeraltı sularındaki tuzlara karşı dayanıklıdır

 ■ Islak koşullarda etkili su izolasyonu sağlar

 ■ Karmaşık derzlere uygulaması kolaydır

Tanımı

Su ile genleşebilen Supercast SW serisi; Supercast SW 
şerit, Supercast SWX tabanca kıvamı macun ve Supercast 
SW Adhesiveürünlerinden oluşur.

Supercast SW şeritleri yüksek performanslı sentetik 
elastomer yapıdadır. Supercast SW serisinin genleşme 
özelliği, su ile Supercast SW polimerik yapısının parçası 
olan  hidrofilik gruplar arasındaki tepkimenin sonucudur. 
Bu hidrofilik gruplar, uzun süreli veya sürekli genleşme/ 
büzüşme döngüleri sonucunda genleşme performanslarını 
kaybetmezler.

Su tutucuların genleşmesi, beton derz yüzeylerine pozitif 
bir basınç oluşturur ve suyun derz içinden geçmesini önler.

Supercast SWX gri, elastomerik, suda genleşebilen, ta-
banca ile uygulanan bir macundur. Supercast SWX gen-

leşme özellikli macun, Supercast SW su tutucu profillerin 
betona yapıştırılmasında kullanılabilir. Supercast SWX, 
aynı zamanda su tutucu profiller ile beton arasındaki yüzey 
dalgalanmaları ve yüzey boşluklarını doldurmak için kulla-
nılabilir.

Supercast SWX ayrıca Supercast SW genleşen profillerin, 
konvansiyonel Supercast PVC su tutucu ağlarına bağlan-
masını sağlar. Bu, Supercast PVC’nin genleşme derzle-
rinde ve Supercast SW’nin inşaat derzlerinde kullanımına 
olanak sağladığından, entegre bir su yalıtım ağını oluştu-
rur.

Dizayn Kriterleri 

Supercast SW, soğuk derzlerde, hem yeni beton döküm-
lerinde hem de eski/yeni beton birleşimlerinde suyun geçi-
şini engellemek için kullanılmalıdır. Supercast SW, hacim 
olarak maksimum %200’e kadar genleşebilir ve hidrolik 
basınca karşı dayanıklıdır. 

Supercast SW’nin beton dökülürken genleşmesi minimize 
edilmiştir, bu hidrofilik yapının derzi korumak için uygulaya-
cağı pozitif basıncı arttırır.

Supercast SW20 daha geniş bir kesite sahiptir ve betonla 
yüzey temas alanı daha geniş olduğundan, -3. kat bodrum-
ları gibi yüksek riskli alanlarda kullanımı daha uygundur.

Hem Supercast SW10 hem de SW20, ıslak saha koşulla-
rında erken genleşmeyi engelleyici özelliktedir. (bkz. Kısıt-
lamalar).

Genleşme sırasında oluşan basıncı tölere edebilmek için 
gereken minimum beton kalınlığı Supercast SW10 için 
75mm ve SW20 için 80mm’dir.

Standart Uygunluğu

Supercast SW10 ve Supercast SW20, içme suyu ile te-
masta kullanıma uygundur ve Water Regulations Advisory 
Scheme onaylı ürünlerdir.

Drinking Water Inspectorate Regulation 31(4)(b) of the 
WaterSupply (Water Quality) Regulations 2000.

BS 6920:2014 Effect on water quality.

Supercast SW20, Spercast SWX ve Supercast SW Adhe-
sive5450 sertifika numarası ileBBA onaylı ürünlerdir. 

17/5450
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Supercast SW

Şartname

Supercast SW 
Projelerde belirtildiği üzere suda genleşebilen polimerik 
hidrofilik su tutucuları (ve aksesuarları), Fosroc tarafın-
dan üretilen Supercast SW10 (veya SW20) olacaktır. 
Üreticinin uygulama talimatlarına uygun olarak kullanıla-
caktır.

Prejelerde belirtildiği üzere suda genleşebilen polimerik 
hidrofilik su tutucu, mevcut su tutucu ağlarına entegre edi-
lebilen, elastomerik bir şeritten yapılmış olmalıdır. Kauçuk, 
bentonit veya başka yabancı maddeler içermemelidir. 
Su tutucu, %200’e kadar hacimsel genleşme özelliğine 
sahip olamlıdır.Uzun süreli ıslak / kuru döngü altında 
özelliklerini kaybetmemelidir. 50 metreye kadar hidros-
tatik basınca dayanabilmelidir (bkz. SW sınıfı). Üreticinin 
uygulama önerilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Tipik Özellikler

Form Dikdörtgen kesitli 
elastomerik şeritler

Boyut
Supercast SW10
Supercast SW20

 5 mm x 20 mm
10 mm x 20 mm

Katı madde oranı %100
Renk
Supercast SW10
Supercast SW20

Siyah
Kırmızı

Serbest hacimsel genişle-
me oranı: %200’e kadar

Uygulama sıcaklığı -5°C ile +50°C aralığı
Servis sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığı
Hidrostatik basınç direnci*
Supercast SW10
Supercast SW20

60 metre
100 metre**

*Hareketsiz inşaat derzlerinde

**BBA onayı 80 m ye kadar

Grafik, ıslak/kuru döngüsünde ürün performansını gös-

teriyor.

Supercast SW Profil kazıklı temel detayı

Sekant kazık duvar ve zemin döşeme birleşiminde 
Supercast SW, Supercast SWX ve Supercast su tutu-
cu uygulaması
Kullanım Talimatları

Supercast SW, Supercast SWX veya Supercast SW Ad-
hesive ile yapıştırılarak uygulanabilir. Su tutucu, betonda 
uygulama için entegre edilmiş kanala veya doğrudan be-
ton yüzey üzerine uygulanabilir.

Paketleme
Supercast SW10 5 mm x 20 mm x 15 metre rulo
Supercast SW20 10 mm x 20 mm x 5 metre rulo
Supercast SWX 600ml sosis/10’lu kartonlarda
Supercast SW 
Adhesive 380 ml kartuş / 20’li kutularda 
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Supercast SW

Sarfiyat
Supercast SW10
Supercast SW20

Genellikle derz başına bir 
şerit

Supercast SWX
6 mm uygulama çapı

12 mm uygulama çapı
21 metre/ 600 ml sosis
5,2 metre / 600 ml sosis

Supercast SW Adhesive
6 mm uygulama çapı

12 mm uygulama çapı
13,5 metre / 380 ml kartuş
3,4 metre / 380 ml kartuş

Yukarıdaki sarfiyatlar yaklaşıktır ve zaiyat göz önünde 
bulundurulmamıştır. 

Kısıtlamalar

Supercast SW20, Supercast SWX ve Supercast SW Ad-
hesive BBA onaylı ürünlerdir. Supercast SW10 BBA onaylı 
değildir. 

Supercast SW, genleşme derzleri veya 2 mm’den fazla ha-
reket beklenen derzlerde kullanılmamalıdır.

Supercast SW genleşme oranı suyun kalitesine (katı mad-
de içeriği) ve suyun sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık ve katı 
madde miktarı yükseldikçe genleşme oranı düşer. 

Supercast SW, kontrolsüz genleşmeye izin veren kesitler-
de veya genleşme basıncının duvarı temelden ayırmak için 
yeterli olduğu set veya alçak duvarlar gibi serbest duvar 
kesitlerinde kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlar için Fosroc 
ile iletişime geçilmelidir.

Supercast SW, Supercast SW Adhesive ile pürüzsüz yü-
zeylere uygulanabilir, ancak betonun pürüzlü olduğu yer-
lerde Supercast SWX Adhesive kullanılmalıdır. Her iki 
durumda da yapıştırıcının uygulama çapı en az 12 mm 
olmalıdır.

Supercast SW, uygulanmadan önce suya batırılmamalı-
dır. Ancak Supercast SW20, sahada 2 güne kadar nemli 
koşullara maruz kalmayı tolere edebilir. Aşağıdaki şemayı 
inceleyiniz.

SW Uygulama Detayları

Çift donatılı sistem, merkezi yerleştirilmiş SW Uygula-
ma Detayı 
Not: 20mm çaplı inşaat demiri varsayımı ile

Tek donatılı sistem, merkezi yerleştirilmiş SW uygula-
ma detayı
Not: 20 mm çaplı inşaat demiri varsayımı ile
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Supercast SW

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Saklama

Supercast SW ve Supercast SW Adhesive 

Supercast SW, SWX ve SW Adhesive açılmamış orijinal 
ambalajında veya kartonlarda serin ve kuru koşullarda, di-
rekt güneş ışığından uzak saklanmalıdır.

Raf Ömrü
Supercast SW 12 ay
Supercast SWX 9 ay
Supercast SW Adhesive 12 ay

Diğer Bilgiler
Yardımcı Ürünler

Supercas SWX

Form Elastomerik suyla 
genleşebilen macun

Renk Gri
Dokunma kuruluğu 
20°C / % 50 Bağıl Nem Yaklaşık 1 saat

Tam Priz 24 saat /3mm için
Hacimsel genleşme oranı 200%
Beton dökme süresi 2-8 saat arası
Supercas SW Adhesive
Form Gri macun
Uygulama sıcaklığı +5°C -+30°C arası
Maksimum kap ömrü 30 dakika
Beton dökme süresi 2-8 saat arası

Yapışma: Nemli betonda kuru bezile kurutulması koşuluy-
la kullanılabilir.

Yukarıdaki veriler teoriktir, bir satınalma şartnamesi yerine 
geçmez.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Supercast SW
Normal kullanımda Supercast SW10 ve SW20 ile ilişkili bi-
linen herhangi bir sağlık tehlikesi yoktur.

Supercast SWX
Supercast SWX cilt ile temasında hassasiyet oluşturabi-
lir. Göz ve cilt ile temasından sakının. Uygun eldivenler ve 
göz / yüz koruyucusu kullanın. Sadece iyi havalandırılan 
yerlerde kullanın.

Supercast SW Adhesive
Önemli bir riski yoktur. 

Lütfen ürünlerin güvenlik bilgi dökümanlarını inceleyiniz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/8028/20/B
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Supercast SW30
(Eski ismi Supercast SW20Plus)

Yeni beton derzleri için, su ile genleşen 
su tutucu profil

Kullanım Alanları

Yüksek seviyede tuz içeren zemin koşulları altında dökü-
lecek beton derzleri için, yüksek genleşme performansına 
sahip entegre su tutucu profil.

Karmaşık kalıp uygulamalarında, konvansiyonel su tutucu 
profil yerine daha kullanışlı ve problem çözücüdür. 

Tipik kullanım alanları kazıklı ve diyafram duvarlı bodrum-
lar, kazık başları ve eski betonü zerine dökümlerdir. Su-
percast SW30 boru ağızlarının, düşey inşaat derzlerinin ve 
topuk betonu derzlerinin su geçirimsizliğini sağlamak için 
kolay çözümler sağlar. 

Supercast SW30 su yalıtımının sürekliliğini efektif bir şekil-
de arttırmak için, Supercast PVC  su tutucu bantlara enteg-
re bir şekilde kullanılabilir. 

Avantajları
 ■ Yerleştirmesi kolaydır, derz üzerine yapıştırılarak 

veya serilerek uygulanır

 ■ Supercast SWX, Supercast SW30 ve Supercast 
PVC uygulamalarının birbiri ile tam entegrasyonunu 
sağlar

 ■ Supercast SW Adhesive ve Supercast SWX nemli 
yüzeylere uygulanabilir

 ■ Supercast PVC su tutucu profillerle birlikte birleşim 
detaylarındaki problemlere çözüm olur

 ■ Genleşme özellikleri uzun süreli ıslak/kuru döngüden 
etkilenmez

 ■ Beton ve yeraltı sularındaki tuzlara karşı dayanıklıdır

 ■ Islak koşullarda etkili su izolasyonu sağlar

Tanımı

Supercast SW30, klasik Supercast PVC su tutucu ağlarına 
uygulanabilen ve başarılı bir şekilde bunlara entegre edile-
bilen, genleşme özellikli bir su tutucudur. 

Supercast SW30 şeritleri yüksek performanslı sentetik 
elastomer yapıdadır. Supercast SW30 genleşme özelliği, 
su ile Supercast SW30 polimerik yapısının parçası olan  
hidrofilik gruplar arasındaki tepkimenin sonucudur. Bu hid-
rofilik gruplar, uzun süreli veya sürekli genleşme/ büzüşme 
döngüleri sonucunda genleşme performanslarını kaybet-
mezler

Su tutucuların genleşmesi, beton derz yüzeylerine pozitif 
bir basınç oluşturur ve suyun derz içinden geçmesini önler.

Supercast SWX gri, elastomerik, suda genleşebilen, ta-
banca ile uygulanan bir macundur. Supercast SWX gen-
leşme özellikli macun, Supercast SW30 su tutucu profille-
rin betona yapıştırılmasında kullanılabilir. Supercast SWX, 
aynı zamanda su tutucu profiller ile beton arasındaki yüzey 
dalgalanmaları ve yüzey boşluklarını doldurmak için kulla-
nılabilir.

Supercast SWX ayrıca Supercast SW30 genleşen pro-
fillerin, konvansiyonel Supercast PVC su tutucu ağlarına 
bağlanmasını sağlar. Bu, Supercast PVC’nin genleşme 
derzlerindeve Supercast SW30’un inşaat derzlerinde kul-
lanımına olanak sağladığından, entegre bir su yalıtım ağını 
oluşturur.

Dizayn Kriterleri 

Supercast SW30, soğuk derzlerde, hem yeni beton dö-
kümlerinde hem de eski/yeni beton birleşimlerinde suyun 
geçişini engellemek için kullanılmalıdır. Supercast SW30, 
hacim olarak maksimum %500’e kadar genleşebilir ve 100 
m su sütununa kadar hidrolik basınca karşı dayanıklıdır. 

Supercast SW30’un beton dökülürken genleşmesi minimi-
ze edilmiştir, bu hidrofilik yapının derzi korumak için uygu-
layacağı pozitif basıncı arttırır.
Supercast SW30 donatı sürekliliğinin olmadığı veya çok az 
olduğu ve 2 mm'ye kadar hareket olabilecek yerlerde eski 
ve yeni serilmiş beton arasına uygulanmaya uygundur.

Genleşme sırasında oluşan basıncı tölere edebilmek için 
gereken minimum beton kalınlığı 100mm’dir.

Özellikleri

Form Dikdörtgen kesitli 
elastomerik şeritler

Renk Yeşil veya Siyah
Boyut 10mm x 20mm
Katı madde oranı %100
Serbest hacimsel genişle-
me oranı: %500’e kadar

Uygulama sıcaklığı -20°C ile +50°C aralığı
Servis sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığı
Hidrostatik basınç direnci* 100 mt (10 bar)

Su geçirimsizlik

Supercast SWX veya
Supercast SW Yapıştı-
rıcı ile kullanıldığında 2 
mm’ye kadar boşlukları 
kapatır
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Supercast SW30
(Eski ismi Supercast SW20Plus)

Şartname

Tedarikçi Şartnamesi

Projelerde belirtildiği üzere suda genleşebilen polimerik 
hidrofilik su tutucuları (ve aksesuarları), Fosroc tarafından 
üretilen Supercast SW30olacaktır. Üreticinin uygulama ta-
limatlarına uygun olarak kullanılacaktır.

Performans özellikleri

Prejelerde belirtildiği üzere suda genleşebilen polimerik 
hidrofilik su tutucu, mevcut su tutucu ağlarına entegre edi-
lebilen, elastomerik bir şeritten yapılmış olmalıdır. Kauçuk, 
bentonit veya başka yabancı maddeler içermemelidir. Su 
tutucu, %500’e kadar hacimsel genleşme özelliğine sahip 
olmalıdır. Uzun süreli ıslak / kuru döngü altında özelliklerini 
kaybetmemelidir. 100 metreye (10 bar) kadar hidrostatik 
basınca dayanabilmelidir. Üreticinin uygulama önerilerine 
uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Talimatları

Supercast SW30, Supercast SWX veya Supercast SW Ad-
hesive ile yapıştırılarak uygulanabilir. Su tutucu, betonda 
uygulama için entegre edilmiş kanala veya doğrudan be-
ton yüzey üzerine uygulanabilir.

Kısıtlamalar

Supercast SW30, genleşme derzleri veya 2 mm’den fazla 
hareket beklenen derzlerde kullanılmamalıdır.

Genleşmeden kaynaklı basıncın kaldırılabilmesini sağla-
mak için Supercast SW30 en az 100 mm paspayı ile uy-
gulanmalıdır.

Supercast SW30, kontrolsüz genleşmeye izin veren ke-
sitlerde veya genleşme basıncının duvarı temelden ayır-
mak için yeterli olduğu set veya alçak duvarlar gibi serbest 
duvar kesitlerinde kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlar için 
Fosroc ile iletişime geçilmelidir.

Ürünün çakılarak uygulanmasının betona zarar verme 
ihtimali olduğundan, kendi yapıştırıcılarının kullanılması 
tavsiye edilir 

Paketleme
Supercast SW30 10 mm x 20 mm x 5 metre rulo
Supercast SWX 600 ml sosis /10’lu kartonlarda
Supercast SW 
Adhesive 

380 ml kartuş / 20’li kutularda 

Teknik Destek 

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Saklama 

Supercast SW30, SWX ve SW Adhesive açılmamış orijinal 
ambalajında veya kartonlarda serin ve kuru koşullarda, di-
rekt güneş ışığından uzak saklanmalıdır.

Raf Ömrü
Supercast SW30 12 ay
Supercast SWX 9 ay
Supercast SW Adhesive 12 ay

Diğer Bilgiler
Yardımcı Ürünler

Supercas SWX

Form Elastomerik suyla 
genleşebilen macun

Renk Gri
Dokunma kuruluğu 
20°C / %50 Bağıl Nem Yaklaşık 1 saat

Tam Priz 24 saat / 3mm için
Hacimsel genleşme oranı 200%
Beton dökme süresi 2-8 saat arası
Supercas SW Adhesive
Form Gri macun
Uygulama sıcaklığı +5°C -+30°C arası
Maksimum kap ömrü 30 dakika
Beton dökme süresi 2-8 saat arası

Yapışma: Nemli betonda kuru bezile kurutulması koşuluy-
la kullanılabilir.
Yukarıdaki veriler teoriktir, bir satınalma şartnamesi yerine 
geçmez

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Supercast SW
Normal kullanımda Supercast SW30 ile ilişkili bilinen her-
hangi bir sağlık tehlikesi yoktur.

Supercast SWX
Supercast SWX cilt ile temasında hassasiyet oluşturabi-
lir. Göz ve cilt ile temasından sakının. Uygun eldivenler ve 
göz / yüz koruyucusu kullanın. Sadece iyi havalandırılan 
yerlerde kullanın.

Supercast SW Adhesive
Önemli bir riski yoktur. 

Lütfen ürünlerin güvenlik bilgi dökümanlarını inceleyiniz.

TR/8007/20/B
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Supercast SWX

Problem çözücü, tabanca kıvamı  hidrofilik su 
tutucu ve yapıştırıcı 

Kullanım Alanları
Supercast SWX, Supercast SW su ile genleşen bantların 
montajında yapıştırıcı olarak veya aşağıdaki gibi ulaşılma-
sı zor alanlarda problem çözücü, hidrofilik su tutucu olarak 
kullanılır.

 ■ Prekast menhol kapak derzleri, kablo kanalları ve 
boru çevreleri gibi kesitlerin izolasyonunda

 ■ Prekast segmentlerin izolasyonunda

 ■ Pürüzlü yüzeylerin su geçirimsizliğinin sağlanmasında

 ■ Betonarme yapının içerisinden geçen H-kirişler gibi 
elemanların çevresinin izolasyonunda

 ■ Beton dökümü öncesi, konvansiyonel su tutucu bant 
çevrelerinin korunmasında

Avantajları

 ■ Hızlı kürlenir; beton dökümü için beklemeye gerek 
kalmaz. Tamir işlerinde, el ile beton dökümleri için 
2 saat, büyük beton dökümlerinde 8 saat beklemek 
yeterlidir.

 ■ Pürüzlü yüzeylere mükemmel uyum; Güçlendirilmiş 
su geçirimsizlik sağlar. Betonun pürüzlü yapısı içeri-
sine yerleşerek geçirimsiz bir yapı elde edilir.

 ■ Mükemmel aderans; Düzgün olmayan ve ulaşılması 
güç derz kesitlerinde kolay ve hızlı uygulanır ve be-
ton döküm aşamasına kadar yapısı bozulmaz.

 ■ Su ile genleşir. Su geçişine izin vermeyecek şekilde 
yan yüzeylerde basınç oluşturarak %200 genleşir.

 ■ Uzun ömürlü; çimento bazlı ortamlarda ve sürekli ıs-
lak/kuru döngüsünde elastomerik ve genleşme özel-
liklerini kaybetmez.

Tanımı
Supercast SWX, mastik şeklinde uygulanan, gri renkli,su 
ile genleşen macundur. Ürünün hidrofilik özellikleri, sürekli 
ıslak/kuru döngüsünde, genleşme özelliklerinin zarar gör-
memesini sağlar. Ürünün genleşmesi, su geçirimsizliği 
sağlamak için, beton derzlerin kenarlarına pozitif bir ba-
sınç uygular.
Standartlara Uygunluk
5450 sertifika numarası ile BBA onayına sahiptir.
Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Özellikleri

Formu Elastomerik su ile genleşen macun
Renk Gri
Dokunma kuruluğu ~ 1 saat (20°C / % 50 bağıl nem)
Shore A 30
Tam kür 24 saat 3 mm
Genleşme (hacimsel) % 200
Beton dökümü 2 – 8 saat içinde

Kullanım talimatları

Hazırlık 
Alt yüzeyden her türlü toz, toprak, kalıntı, yosun vb. ya-
bancı maddeleri uzaklaştırılmalıdır. Supercast SWX, nemli 
betona uygulanır, ancak yüzeyde su birikintileri bulunma-
malıdır, mevcut ise, bir fırça yardımıyla dağıtılmalıdır.  Uy-
gulamadan önce su kanallarının yönü değiştirilmelidir.

Uygulama 

Kartuş konik ucu kesilerek açılmalı, nozül, takıldıktan 
sonra ihtiyaç duyulan ölçüde kesilerek hazırlanmalıdır. 
Supercast SWX kartuş tabancasına yerleştirilerek, kon-
vansiyonel bir mastik gibi uygulanmalıdır. Supercast SWX 
minimum 10mm çapında uygulanmalı ve kesinti olmama-
sına dikkat edilmelidir.

Supercast SW10/20 için yapıştırıcı olarak kullanırken 
15mm çapında uygulanmalıdır.  

Devreye Alma  

Uyguladıktan sonra su kanallarını tekrar eski haline getir-
mek için 30 dakika bekleyin. El ile beton dökümleri için en 
az 2 saat (ortam sıcaklığına bağlı olarak) ve büyük beton 
dökümlerinde, dökümün mastiğe zarar verme olasılığın-
dan dolayı 8 saat beklenmelidir. Supercast SWS kürlenir-
ken şiddetli yağışa karşı korunmalıdır, aksi halde erken 
genleşme yaşanacaktır.
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Supercast SWX

Kısıtlamalar

Supercast SWX genleşme derzlerinde veya sürekli agresif 
hareket altındaki derzlerde mastik yerine kullanılmamalı-
dır.
Genleşme sırasında oluşacak basıncı tolere edebilmek 
adına, Supercast SWX üzerinde min 50 mm beton örtü-
sü olacak şekilde yerleştirilmelidir. Supercast SWX beto-
na mükemmel aderans sağlar ancak diğer su ile genleşen 
bantlarda olduğu gibi, beton dökümü sırasında dikkat edil-
meli, direkt üzerine beton dökülmemelidir.
Sürekli nemli ve sıcak ortamlarda Supercast SWX’in raf 
ömrü azalacaktır.
Not : Supercast SWX bir der dolgu mastiği olarak kullanıl-
mamalıdr.

Paketleme

Supercast SWX 600 ml sosis 10’lu kutu-
larda

Sarfiyat

600 ml Sosis
10 mm çapında 7,5 metre
15 mm çapında 3,3 metre

Saklama

Güneş ışığından uzakta, serin kuru bir ortamda açılmamış 
orijinal ambalajı içinde 9 ay raf ömrüne shiptir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Deri ile temas ettiğinde hassaiyet oluşturabilir. Deri ve göz 
temasından koruyunuz. Koruyucu ekipman kullanınız. Ha-
valandırılan ortamlarda kullanınız.

Detaylı bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Föyünü inceleyiniz.

TR/8027/20/B
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Supercast Twinstop

Kompozit PVC ve hidrofilik su ile genleşen bant 
entegrasyonu ile dual su izolasyon sistemi 

Kullanım Alanları

Supercast Twinstop, birlikte uygulanan su tutucu sistem-
lere göre avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sis-
tem, konvansiyonel olarak uygulanan PVC su tutucu bant 
avantajlarına ek olarak sistem ile entegre çalışan, erken 
şişmesi geciktirilmiş, iki adet su ile genleşen bant ile dual 
su izolasyon güvenliği sağlar.

Avantajları
 ■ Şişme özellikleri geciktirilmiş hidrofilik elemanlar, 

sahada erken şişme problemini ortadan kaldırır

 ■ WRc sertifikasına sahiptir, içme suyu ile birlikte ça-
lışabilir

 ■ Eksiz dört kanallı ağ yapısı

 ■ Mevcut PVC ile tam entegrasyon 

 ■ Güvenli montaj için patentli, güçlendirilmiş, delikli 
kenar flanşları

 ■ Birlikte uygulanan su tutucular için ekonomik alter-
natif 

 ■ Çok çeşitli aksesuar elemanları

 ■ Su ile genleşen bantlar sistem içerisine en doğru po-
zisyonda yerleştirilmiştir. 

 ■ Tuzlu su, atık su, tarım depoları, yağ, motorin, petrol 
ürünlerinin mevcut olduğu yerlerde kullanılabilir. 

 ■ Saha koşullarına tolerans gösterir – eğer su ile şişen 
bantlar zarar görürse değiştirmesi kolaydır.

Standartlara Uygunluk

Supercast Twinstop, Water Regulations Advisory Service 
tarafından onaylıdır, içme suyuyla temas halinde kullanı-
labilir. 

Supercast PVC su tutucu bantları, US Corps of Engineers 
CRD-C 572-74 standardına uygun olarak ektrüze plasti-
fiye edilmiş PVC’den imal edilmektedir. BS 2782’ye göre 
25°C’de test edildiğinde, 14 MN/m2’den yüksek bir çekme 
dayanımına ve %300’den yüksek bir kopmada uzamaya 
sahiptir.

Tanımı

Supercast Twinstop, su ile şişme teknolojisindeki son ge-
lişmeler ile geleneksel Supercast PVC su tutucularının 
özelliklerinin bir araya getirilmesi ile dizayn edilmiştir. 

Supecast Twinstop iki formda sunulur: 
 ■ Merkezi profil: Supercast Hydrofoil TS 250 mm 

 ■ Harici profil: Supercast Rearguard TS 250 mm 

Supercast PVC su tutucular, mükemmel esneklik ve 
uzun ömür için formüle edilmiş birinci kalite PVC’den 
üretilmektedir.  Profiller düz halde veya sahada birleştirme 
işini azaltmak için hazır birleşimler veya segmentler halin-
de üretilmektedir.  

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Dizayn kriterleri

Supercast Rearguard TS 250 mm

1 Supercast SW TS su ile genleşen bant
2 Supercast PVC su tutucu

Supercast Hydrofoil TS 250 mm

1 Supercast SW TS su ile şişen bant
2 Supercast PVC su tutucu
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Supercast Twinstop

Özellikleri

Formu Kompozit PVC su ile 
şişen bant

Renk Mavi/Kırmızı
Çekme Dayanımı (BS 2782) >14 MN/m2

Kopmada Uzama (BS 2782) >% 300

Kullanım talimatları
Montaj 
Su tutucu bantlar, beton dökümü esnasında zarar görme-
yecek şekilde monte edilmelidir. Beton, su tutucular çev-
resinde boşluk kaplayacak şekilde yerleştirilmesi ve sıkış-
tırılması gereklidir. Donatılı betonda, doğru yerleştirmeyi 
sağlayacak kadar boşluklar bırakılmalıdır. 

Supercast Rearguard TS 250 mm 
Su tutucu bantların, grobeton ile destekleneceği zemin dö-
şemelerinde, genellikle Rearguard profilinin sabitlenmesi 
gerekmemektedir. Su tutucu bant derz hattı ortalanarak 
serilmelidir. Düşey kalıba sabitleme, dış flanşlardan çivi 
başı beton içerisinde kalacak şekilde çakılarak yapılmalı-
dır.  Bu, kalıp montajı sırasında, su tutucu bantların hare-
ketini engelleyecektir.

Supercast Hydrofoil TS 250 mm 
Profil içerisinde su yolu oluşmasını engelleyecek şekilde, 
kanalın dış tarafında montaj delikleri bulunmaktadır.  Ka-
nallı profilin su ile şişen ürün tarafı su ile temas edecek 
şekilde yerleştirilmelidir. 

Notlar 
Su ile şişen malzemeler beton dökümünden önce aşı-
rı yağmur ve su etkisine maruz kalmamalıdır. Aksi halde 
hidrofilik sistem zarar görür ve sökülerek, değiştirilmesi 
gerekir.

Su emici şeridin üzerine asla doğrudan beton dökülmeme-
lidir.   

Supercast Twinstop Sistemi Örneği

1 Supercast Twinstop su tutucu bant

2 Supercast SW TS su emici malzeme; suya doğru bakan  

3 *Thioflex 600 mastik  

4 *Hydrocell XL dolgu levhası 

5 Su yüzü   

*Fosroc’tan satın alabilirsiniz.

Saklama

Güneş ışığından uzakta, serin kuru bir ortamda açılmamış 
orijinal ambalajı içinde saklayın. 

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
PVC su tutucuların sahada sıcak kaynak ile birleştirilme-
si hidrojen klorür sisi ve buharı salar. Kaynak işleminin su 
emici malzeme yerleştirildikten sonra yapılması halinde, 
plastik sisi oluşabilir.  Yeterli havalandırma sağlayın. Kapalı 
bir alanda veya rüzgarsız bir havada çalışırken, havalan-
dırma makinesi veya uygun solunum koruma donanımları 
sağlayın.  

TR/8029/20/B
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Nitoplate CP

Beton ve taş yapıların güçlendirilmesinde 
kullanılan, rijitleştirilmiş kompozit laminat plaka 

Ürün 
Kodu

Kalınlık 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Kesit 
Alanı 
(mm²)

Fiber Yo-
ğunluğu 
(g/cm³)

Çekme 
Modülü 
(N/mm2)

Çekme 
Dayanımı 
(N/mm2)

Kopmada Çek-
me Dayanımı  

 (ẋ N/mm2)

Eğilme 
Dayanımı 
(N/mm²)

Max. 
Uzama 

(%)

N
ito

pl
at

e 
C

PS

212

1.2

20 24

1.5 165,000 > 3,000 3,050 1,670 1.7

512 50 60
612 60 72
812 80 96
912 90 108

1012 100 120
1212 120 144
214

1.4

20 28

1.5 165,000 > 3,000 3,050 1,670 1.7

514 50 70
614 60 84
814 80 112
914 90 126

1014 100 140
1214 120 168
1514 150 210

N
ito

pl
at

e 
C

PM

514

1.4

50 70

1.6 > 
210,000 > 2,800 2,900 1,470 1.2

614 60 84
814 80 112
914 90 126

1014 100 140
1214 120 168
914 90 126

Kullanım Alanları

Yüzeye yapıştırma işlemi, baş üstü uygulamalara da olanak 
sağlayan, tiksotropik özelliğe sahip CPA 30,  Nitomortar FC 
veya Nitomortar FC(B) isimli epoksi harçlar ile yapılır.

Tipik uygulama alanları; dinamik ve statik yük artışı durumları, sis-
mik güçlendirme ve yapısal hasar onarımları olarak listelenebilir.

Avantajları

 ■ Eğilme mukavemetinde artış sağlaması
 ■ Yüksek çekme dayanımı ve elastisite modülü
 ■ Her aşamada uygulama kolaylığı 
 ■ Korozyon dayanımı ve uzun servis ömrü
 ■ Hızlı ve kolay uygulanabilme (zaman ve maliyet tasarrufu)
 ■ Uygulama sonrası hızlı yük alma kabiliyeti
 ■ Dar kesitlerin güçlendirilmesine olanak sağlama
 ■ Tiksotropik reçinelerle baş üstü imalat kolaylığı
 ■ İstenilen ölçülerde kesilebilmesi (uzunluk)
 ■ Farklı dayanım ve kalınlıklarda alternatiflerin olması

Tanımı

Nitoplate CP, tek yönlü, hacimce %68 oranında karbon içe-
ren, yüksek çekme dayanımı ve elastisite mödülüne sahip 
karbon plakadır. Beton ve taş yüzeylere yapıştırılmasın-
da CPA 30, Nitomortar FC veya Nitomortar FC(B)  isimli 
epoksi esalı hazır harçlar kullanılır. Doğru bir mühendislik 
tasarımı ve uygulama ile, eğilme dayanımında ve yük artış 
kapasitesinde önemli derecede artış sağlarken, deformasyon 
direncini de arttıracaktır.

Standart Çekme Modülü (CPS) ve Orta Çekme Modülü(-
CPM) olarak iki ayrı tipi mevcuttur.

Fosroc, Nitoplate CP’nin yanında, diğer güçlendirme de-
taylarında kullanılan;

 ■ Nitorwrap CP : Karbon kumaş
 ■ Nitowrap AN : Aramid kumaş
 ■ Nitowrap GW : Cam kumaş
 ■ Nitorod CR  : Karbon rod

ve bu ürünlerin uygulamalarında kullanılan astar ve yapış-
tırıcıları da üretmektedir.Özellikler

Tablo 1: Ürün Boyutları ve Fiziksel Özellikleri
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Nitoplate CP

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Uygulama Talimatları

Tüm yapısal güçlendirme işlemleri eğitimli ve deneyimli 
kişi ve ekiplerce yapılmalıdır. İmatlar, ürüne ait uygulama 
metodolojisine kesin şekilde uyularak yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve düzgün olmalı, zayıf 
tabakalardan ve kirden arındırılmış olmalıdır.  Beton yüzey, 
nihai kürünü tamamlamış ve kür malzemesi kullanıldı ise 
kür kalıntıları yüzeyde bırakılmamalıdır. Plakaların beton 
yüzeyde yapışacağı alan mekanik yöntemlerle aşındırılı-
rarak yazıf patina tabakası alınmalı ve vakumlu emicilerle 
toz bırakılmamalıdır. Tüm tüzey hasarları; çatlaklar göze-
nek ve boşluklar epoksi esaslı harçlarla veya enjeksiyon 
reçineleriyle tamir edilerek düzeltilmelidir. Yüzey düzgün-
lüğü kontrol edilmeli, 1 metre’de (+/-) 1 mm olacak şekilde 
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Projeye ve sahadaki ölçülere göre plakalar kesilerek, ya-
pışma sağlanacak yüzey tinerli bir bez ile silinmelidir.(tine-
rin yüzeyden uçmasını bekleyiniz)

Uygulama:
Tüm yüzey hazırlığı işlemleri tamamlandıktan sonra plaka-
lar Tablo 2’de belirtilen sarfiyatlarla CPA 30, Nitomortar FC 
veya Nitomortar FC(B) ile yapıştırılır.

Plaka yapıştırma harcının A be B komponentlerini temiz 
bir kaba boşaltın ve en az 5 dakika düşük devirli uygun 
bir karıştıcı ile (300-500 RPM) renk homojen olana kadar 
karıştırın.

Hazırlanmış olan harcı beton veya taş yüzeye mala yardı-
mı ile 1 mm kalınlıkta uygulayın. Plakanın yapışma yüze-
yini temizledikten sonra, plaka kenarlarında 0,1 mm, plaka 
kesit ortasında 3 mm olacak şekilde plakaya sürün. Ahşap 
veya kauçuk bir rulo yarıdmı ile bastırarak plakayı yüzeye 
yapıştırın ve kanarlardan taşan fazla harcı mala ile alın.

Sonlama
Nitoplate plaklar korozif olmadığından istendiği takdirde 
üzeri kapatılmadan açıkta bırakılabilirler. Eğer açık alanda 
UV altında kalacak ise, uygun bir Dekguard kaplama üzü-
nü ile kaplanabilir. Projeye göre sıva ile kaparılmasında bir 
sakınca yoktur

Temizleme

Yapıştırma harcı taze ise yüzeylerden solvent bazlı malze-
melerle temizlenebilir eğer sertleştiyse mekanik yöntemler 
tavsiye edilmektedir.

Paketleme

Nitoplate CPS 212&214 200 m Rulo
Diğer ölçüdeki plakalar 100 m Rulo
Nitoplate CPA 30 15 kg set
Nitomortar FC 1 – 3,2 ve 4,0 litrelik 

ambalajlar

Sarfiyat

Plaka Genişliği 
(mm)

Yapıştırıcı Sarfiyatı (kg//
metre)

20 0,10
50 0,25
60 0,30
80 0,40
90 0,45

100 0,50
120 0,60
150 0,75

Yukarıda verilen yapıştırıcı sarfiyatları teoriktir. Zayiat ve 
yüzey düzeltme öngörülmemiştir.

Kısıtlamalar

Tasarım hesapları imalatın yapılacağı ülkenin yasa ve yö-
netmeliklerine uygun olarak bir statik mühendisi tarafından 
yapılmalıdır.

Tüm uygulamalar eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından 
yapılmalıdır.

Saklama
Nitoplate CP temiz, kuru ve kapalı bir ortamda stoklanmalı 
ve bekletilmelidir.

Raf Ömrü
Nitoplate CP uygun koşullarda saklandığı zaman ömürsüz-
dür

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ürün güvenlik bilgi föyüne bakın.

Yangın

Nitoplate CP yanmaz bir üründür. Yangın sırasında ve son-
rasında camsılaşmayı gözlemleyiniz

TR/6001/20/B
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Nitowrap CW

Yapısal güçlendirme uygulamaları için, yüksek performans ve 
mukavemetlere sahip karbon fiber güçlendirme sistemi

Ürün Tipi Nitowrap CWS / CWS T Nitowrap 
CWH

Nitowrap 
CWHM

Ürün Kodu 200 230 300 450 530 610 300 300 400
Fiber Yoğunluğu (g/cm3) 1.8 1.82 2.12
Fiber Ağırlığı (g/m2) 200 230 300 450 530 610 300 300 400
Rulo Genişliği (mm) 500 500 500
Rulo Uzunluğu (m) 100 100 100 50 50 50 100 100 50
Reçine Sarfiyatı
(g/m²/ yapıştırma katmanı*)  750 750 900 950 1000 1050 900 900 1000

Tasarım Kalınlığı (mm)** 0.111 0.131 0.166 0.255 0.293 0.337 0.167 0.145 0.190
Max. Uzama % 2.1 % 1.4 % 0.4

Fiber Mukavemeti (Mpa)
CWS > 4,900

CWS T >4,200
> 4,600 > 1,900

Fiber E-Modülü (Gpa) > 230 > 340 > 640
Çekme Dayanımı (kgf/cm2:genişlik) 390 450 590 875 1050 1725 544 280 360
Çekme Dayanımı-Tasarım Değeri 
(kgf/cm2) 35,500 32,630 19,370

Çekme-E-Modülü-Tasarım Değeri 
(kgf/cm2) 2.35 x 106 3.467 x 106 6.526 x 106

Kullanım Alanları

Nitowrap CW yüksek kaliteli karbon liflerin epoksi reçine-
lerle lamine edilerek uygulandığı kompozit bir sistemdir. 
Eğilme ve kesme dayanımlarını iyileştirerek çok farklı yapı-
ların yük taşıma kapasitelerinde artış sağlar. Hafif bir mal-
zeme olması, farklı bir çok detayda çözüm bulunmasına 
olanak verir.

Tipik uygulama ihtiyaçları; statik ve dinamik yüklerde artış 
olma durumu ve hasar almış betonarme yapıların onarım-
ları olarak sayılabilir.

Avantajları

 ■ Eğilme mukavemetlerinde artış
 ■ Yüksek çekme dayanımı ve elastisite modülü
 ■ Korozif olmaması ve uzun servis ömrü
 ■ Kolay ve hızlı uygulama; hızlı yük alma
 ■ Hafif bir sistem olması; yapıya ilave yük getirmeme 

ve ağır tahkimatlara ihtiyaç duyulmaması
 ■ Yapı ölçü ve detaylarına uygun çözüm bulunabilmesi
 ■ Islak ve kuru sistem uygulama imkanı
 ■ Tasarıma göre farklı mukavemet ve kalınlıklarda üre-

tilmesi

Tanımı

Nitowrap CW, yüksek dayanım ve elastisite mödülüne sa-
hip tek yönlü karbon sistemidir. Betonarme ve yığma yapı-
larda, Nitowrap Primer (Astar) ve Nitowrap Encapsulation 
Resin T (Yapıştırma reçinesi) ile yüzeye yapıştırılarak uy-
gulanır.

Doğru tasarım ve uygulama yapılması durumunda yapısal 
yük taşıma kapasitesinin, eğilme ve kesme dayanımlarının 
artmasına sağlayarak deformasyon riskini de azaltır.

Standart elastisite modülüne sahip (CWS 230 Gpa), yük-
sek elastisite modülüne sahip (CWH 300 Gpa) ve çok yük-
sek elastisite modülüne sahip (CWHM 640 Gpa) olmak 
üzere üç ayrı tipi bulunmaktadır.

Fosroc, Nitowrap CP’nin yanında diğer detaylarında kul-
lanılan;

 ■ Nitorwrap CP : Karbon kumaş

 ■ Nitowrap AN : Aramid kumaş

 ■ Nitowrap GW : Cam kumaş

 ■ Nitorod CR : Karbon rod

ve bu ürünlerin uygulamalarında kullanılan astar ve yapış-
tırıcıları da üretmektedir.

Özellikler
Tablo 1: Ürün Boyutları ve Fiziksel Özellikleri

* Astar katmanının yüzeye bağlı olarak iki kat uygulanması gerekebilir. Yukarıda verilen yapıştırıcı sarfiyatları teoriktir. Zayi-
at ve yüzey düzeltme öngörülmemiştir. Doyurma katmanı teorik sarfiyatı 0,4-0,8 kg/m²'dir. **Net fiber alanı. Reçine hariç
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Nitowrap CW

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği vermektedir.

Uygulama Talimatları
Tüm yapısal güçlendirme işlemleri eğitimli ve deneyimli 
kişi ve ekiplerce yapılmalıdır. İmatlar, ürüne ait uygulama 
metodolojisine kesin şekilde uyularak yapılmalıdırlar.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve düzgün olmalı ve zayıf 
tabakalardan ve kirden arındırılmış olmalıdır. Beton yüzey, 
nihai kürünü tamamlamış ve kür malzemesi kullanıldı ise 
kür kalıntıları yüzeyde bırakılmamalıdır. Plakaların beton 
yüzeyde yapışacağı alan mekanik yöntemlerle aşındırılı-
rarak yazıf patina tabakası alınmalı ve vakumlu emicilerle 
toz bırakılmamalıdır. Tüm tüzey hasarları; çatlaklar göze-
nek ve boşluklar epoksi esaslı harçlarla veya enjeksiyon 
reçineleriyle tamir edilerek düzeltilmelidir. şekilde gerekli 
düzeltmeler yapılmalıdır.

Yapı elemanlarının kenar ve köşelerinde uygulama yapıl-
madan, kenarların mekanik yöntemlerle 10 mm çapından 
daha büyük bir şekilde yuvarlatıldığından emin olun. Eğer 
Nitowrap CWHM uygulanacaksa bu çapın 200 mm den bü-
yük olmasına dikkat edin.

Kuru Uygulama Tekniği – Uygulama Talimatları

Kuru veya ıslak uygulama kararı tasarımcının veya konu-
nun uzmanlarının alacağı bir karardır.

Gözle görünür, tespit edilmiş tüm hasarlar ve boşluklar 
uygulama öncesi Nitomortar epoksi tamir harcı ile tamir 
edilmelidir.

Tüm yüzeyin uygun sarfiyat ve yöntemle astarlandığından 
emin olun. Tablo-1’de belirtilen değerlerde en az min. Sar-
fiyat oranında Nitowrap Encapsulation Resin T’yi yüzeye 
uygulayın. Kumaş imalatı, yüzeye sürülen yapıştırma ve 
emprenye reçinesi henüz taze iken yapılmalıdır. Sahadaki 
veya projedeki ölçülerde imalat yapılması için kumaşların 
temiz bir eldiven ve makas kullanılarak istenilen ölçülere 
getirilmesi gerekmektedir. Boyutlandırma yapılırken sargı 
yönünde ve tersindeki bini paylarını hesaba katmayı unut-
mayın. Bozulmuş, dağılmış veya kirlenmiş kumaşları uy-
gulamada kesinlikle kullanmayın. 

Hazırlanmış kumaşı, reçine ile doyurulmuş yüzeye yapış-
tırın ve kauçuk esaslı bir merdana yardımı ile hava cebi 
kalmayacak şekilde düzeltin. Tüm düzeltme ve yedirme 
işlemleri karbon liflerin doğrultusunda yapılmalıdır.

Birden fazla katman halinde kumaş uygulamalında, katlar 
arasında tekrar astarlama yapmaya gerek yoktur.

Sonlama

Kumaş sargı işlemi tamamlandıktan sonra, yüzeye son-
lama katı olarak 200-250 gr/m² sarfiyatla tekrar Nitowrap 
Encapsulation Resin T  sürün. 

Nitowrap CW korozif bir ürün değildir ve zaruri olarak üstü 
kapatılması gerekmemektedir. Ancak, imalat UV altında 
kalacaksa, ihtiyaca göre Dekguard koruyucu kaplama 
ürünlerinden biri ya da sıva/alçı ile kapatılabilir.

Temizleme

Yapıştırma harcı taze ise yüzeylerden solvent bazlı malze-
melerle temizlenebilir eğer sertleştiyse mekanik yöntemler 
tavsiye edilmektedir.

Paketleme

Nitowrap CW Rulo Bkz. Tablo 1
Nitowrap Primer (Nitoprime 31)* 14 kg set
Nitowrap Encapsulation Resin T 8 kg set
Sarfiyat

Nitowrap Primer (Nitoprime 31)* 0,25-0,30 kg/m2

Nitowrap Encapsulation Resin T Bkz. Tablo 1

*Astar katmanının yüzeye bağlı olarak iki katuygulanması 
gerekebilir.Yukarıda verilen yapıştırıcı sarfiyatları teoriktir. 
Zayiat ve yüzey düzeltme öngörülmemiştir.

Kısıtlamalar

Tasarım hesapları imalatın yapılacağı ülkenin yasa ve yö-
netmeliklerine uygun olarak bir statik mühendisi tarafından 
yapılmalıdır.

Tüm uygulamalar eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından 
yapılmalıdır.

Nitowrap Encapsulation Resin T UV’ye dayanıklı değildir. 
Açıkta bırakılmamalıdır.

Saklama

Nitowrap CW temiz, kuru ve kapalı bir ortamda stoklanmalı 
ve bekletilmelidir.

Raf Ömrü

Nitowrap CW uygun koşullarda saklandığı zaman raf ömrü 
sınırsızdır. 

Nitowrap Primer/Nitoprime 31 ve Nitowrap Encapsulation 
Resin T uygun ortamda saklanması durumunda 12 ay bo-
yuca kullanılabilir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Lütfen ürün güvenlik bilgi föyüne bakın

Yangın
Nitoplate CW yanmaz bir üründür. Yangın sırasında ve 
sonrasında camsılaşmayı gözlemleyiniz.
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Nitowrap grubu yapısal güçlendirme kumaşları için 
özel olarak üretilmiş yapıştırma ve doyurma reçinesi 

Kullanım Alanları

Nitowrap Encapsulation Resin T, Nitowrap sistemi ile kul-
lanılmak üzere formüle edilmiş yüksek kaliteli bir reçinedir. 
Farklı yapıların yük taşıma kapasitelerini genellikle eğilme 
ve kesme mukavemetini artırmak için kullanılır. Kumaşın 
alt tabakaya tam yapışmasını sağlar.

Tipik uygulamalar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üze-
re, dinamik ve hareketsiz yük artışları, sismik güçlendirme 
ve yapısal olarak hasar görmüş betonun onarımında kul-
lanılır.

Avantajları

 ■  Yüksek yoğunluklu kumaşlarda dahi mükemmel pe-
netrasyon

 ■  Doğru sıcaklıklarda uygulandığında düşey ve başüs-
tü uygulamalarda akma yapmaz

 ■  Kesintisiz imalat

 ■  Kuru veya ıslak sistem uygulama imkanı 

 ■  Korozyon dayanımı ve uzun servis ömrü 

 ■  Hızlı kurulum, maliyet tasarrufu, hizmete hızlı dönüş 
ve çevredeki işlerde minimum kesinti sağlaması

 ■  Yapısal eleman boyutları ve boşlukları üzerinde etki 
oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş olması

Tanımı

Nitowrap Encapsulation Resin T, yapısal güçlendirme ku-
maşlarının yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiştir. 

Fosroc ayrıca yapısal güçlendirme için aşağıdaki malze-
meleri sağlar:

Nitowrap CW: Karbon fiber kumaşlar

Nitowrap AW: Aramid esaslı kumaşlar

Nitowrap GW: Cam fiber kumaşlar

Nitoplate CP: Karbon plakalar

Nitorod CR: Karbon fiber pultrüde çubuklar

Aramid plakalar ve çubuklar talep üzerine üretilmektedir.

Fosroc ayrıca yardımcı astarlar, yapıştırıcılar ve onarım 
malzemeleri tedarikçisidir.

Nitowrap Encapsulation Resin T
Kap Ömrü 40 dk
Yoğunluk 1,25 gr/cm³
Viskozite (25°C) 7000 cP

Basınç Dayanımı

7 günde Min. 80 MPa
Yapışma Dayanımı (Pull off)(kumlu beton üzerinde)

7 günde Min. 4 MPa
Eğilme Dayanımı

7 günde Min.39,5 MPa
Çekme Dayanımı

7 günde Min. 32 MPa 

Uygulama talimatları

Fosroc, herhangi bir yapısal güçlendirme sisteminin uy-
gulanmasının eğitimli ve deneyimli uzman uygulamacılar 
tarafından yapılmasını tavsiye eder.

Nitowrap ürünleri, bir kopyası size en yakın Fosroc teknik 
ofisinden temin edilebilecek olan uygulama prosedürüne 
bağlı olarak uygulanmalıdır.

Yüzey hazırlığı

Beton yüzeyler kuru ve pürüzsüz olmalı, kalıntı veya gev-
şek malzeme içermemelidir. Yüzeyler tamamen kürlenmiş 
olmalı, kaplama ve kirlilikten arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyin kapsamlı bir şekilde hazırlanması oldukça önem-
lidir. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalı, doğru bir yapış-
ma sağlamak için hafif bir kum püskürtme yöntemi önerilir. 
Mekanik hazırlıktan sonra yüzey vakumla temizlenmelidir.

Çatlaklar, gevşek parçalar, hava boşlukları ve yüzey ku-
surları dahil olmak üzere tüm kusurlar, Fosroc tarafından 
önerilen Nitomortar epoksitamir harçları ile düzeltilmelidir.

Kullanım Talimatları

Talimatların tamamı için lütfen kullandığınız Nitowrap ürün 
TDS’ine başvurunuz.

Yüzeyin durumu ve emiciliğine bağlı olarak Nitowrap Pri-
mer veya Nitoprime 31 isimli epoksi astarların kullanılması 
gerekebilir. Astarlamadan sonra görülen kusurlar ve küçük 
delikler, uygun bir Nitomortar ürünü veya ek bir Nitoprime 
31 katıyla hızla kapatılmalıdır.

Nitowrap Encapsulation Resin T
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Yapı elemanlarının kenar ve köşelerinde uygulama yapıl-
madan, kenarların mekanik yöntemlerle 10 mm çapından 
daha büyük bir şekilde yuvarlatıldığından emin olun. 

Nitowrap Encapsulation Resin T belirtilen minimum sar-
fiyat miktarında uygulanmalıdır. Minimum kalınlığın elde 
edildiğinden emin olmak için ıslak film kalınlık ölçer kullanı-
nız. Nitowrap Encapsulation Resin T’nin uygulanmasından 
hemen sonra Nitowrap CW uygulayınız.

Çalışmaya ara verildikten sonra tekrar çalışmaya başla-
madan önce minimum / maksimum kaplama sürelerine 
uyunuz. Uygulanan sistemin üstüne müteakip bir Nitowrap 
CW katmanı uygulanacaksa, yeniden astarlama gerekli 
değildir.

Bitirme 

Elyaf tabaka uygulanmasının tamamlanmasının ardından, 
200-250 gr/m² tüketimle son bir Encapsulation Resin T ta-
bakası uygulanmalıdır.

Nitowrap kumaşları inert ve korozyona dirençli olduğu için 
ürün kaplamasız bırakılabilir. Fosroc, UV ışınlarına maruz 
kalacak sistemin Dekguard S veya benzeri bir koruyucu 
sistemle kaplanmasını önerir.

Diğer hususlar, sistemin kaplamalar veya sıvalar ile kap-
lanmasını gerektirebilir. Bunlara izin verilir ancak Fosroc 
teknik ofisine danışarak seçilmelidir.

Temizlik

Nitowrap Encapsulation Resin T, kullanımdan hemen son-
ra Fosroc Solvent 102 kullanılarak aletlerden ve ekipman-
dan çıkarılmalıdır. Sertleşmiş malzeme mekanik olarak 
çıkarılabilir.

Paketleme

Nitowrap Encapsulation Resin T 8 kg set
Komponent A 6 kg
Komponent B 2 kg

Sarfiyat

Nitowrap Encapsulation Resin T Bkz. Nitowrap TDS’i
Nitowrap Encapsulation Resin 
T’nin Son Katı 0,2 – 0,25 kg/m²

* Sarfiyat yüzeye bağlı olarak değişkenlik gösterir. İki kat 
astar gerekebilir. 

Kısıtlamalar

 ■ Tasarım hesapları imalatın yapılacağı ülkenin yasa 
ve yönetmeliklerine uygun olarak bir statik mühendisi 
tarafından yapılmalıdır.

 ■ Tüm uygulamalar eğitimli ve deneyimli kişiler tarafın-
dan yapılmalıdır.

 ■  Nitowrap Encapsulation Resin T UV’ye dayanıklı de-
ğildir. Açıkta bırakılmamalıdır.

Saklama

Nitowrap Encapsulation Resin T 5°C - 25°C arasında sak-
layınız, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

Raf ömrü 

Nitowrap Encapsulation Resin T uygun koşullarda depo-
landığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Önlemler

Sağlık ve güvenlik

Daha fazla bilgi için uygun Ürün Güvenlik Bilgi Sayfasına 
bakınız.

Yangın 

Nitowrap Encapsulation Resin T yanıcı değildir.

TR/6003/20/B

Nitowrap Encapsulation Resin T
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Nitotile C1 Fix

Çalışma süresi uzatılmış ve kayma özelliği 
azaltılmış çimento esaslı seramik fayans
yapıştırıcı

Kullanım Alanları

Nitotile C1 Fix, çimentolu sıvalar, şaplar ve beton üzerine 
her türlü seramik, mozaik ve dekoratif tuğla dahil olmak 
üzere seramik duvar ve yer karolarının kalıcı olarak sabit-
lenmesi amaçlı yapıştırıcıdır. Ayrıca, genleştirilmiş polisti-
ren gibi yalıtım ve akustik levhaların sabitlenmesi için de 
kullanılır. Tipik kullanım alanları ıslak hacimlerdir - mutfak-
ve banyolar, yüzme havuzları.

Avantajlar

 ■ Uzun çalışma süresi

 ■ Kaymaz

 ■ Yüksek yapışma dayanımı

Standartlara Uygunluk

Nitotile C1 Fix, EN12004 standardına göre C1TE sınıflan-
dırmasına uygundur.

Tanımı
Nitotile C1 Fix çimento esaslı toz, gri veya beyaz renkte 
seramik fayans yapıştırıcı.

Özellikler 

Kopma/Yapışma Dayanımı (EN 1348 –taş fayans)

İlk (28 gün sonra) >0.5 N/mm2

Isıya Maruz Kaldıktan Sonra >0.5 N/mm2

Suya Daldırma Sonrası >0.5 N/mm2

Donma / çözme döngüsünden sonra >0.5 N/mm2

Açık bekletme süresi (EN 1346)
30 dakika sonra >0.5 N/mm2

Yangın Dayanımı Sınıf A

Kullanım Talimatları

Yüzey Hazırlığı
Nitotile C1 Fix uygulanmadan önce tüm yüzeyler sağlam 
ve temiz olmalıdır. Tüm yağ veya yağ kalıntıları kimyasal 
yağ giderici ile temizlenmelidir. Harç, eski duvar kağıdı, 
boya vb. tüm parçacıklar temizlenmelidir.

Yüzeyler
Nitotile C1 Fix beton, çimento şapları ve çimento veya ki-
reç harcı üzerine doğrudan uygulanabilir. Fayansları döşe-
meye başlamadan önce hazırlıkların tamamlanmış olması-
na dikkat edilmelidir. Yeni yapılarda uygulama öncesi rötre 
oluşumu tamamlanmış olmalıdır.

Not: Nitotile C1 Fix’i alçı veya alçıpan yüzeylerde kullan-
mak için, Nitotile C1 Fix uygulanmadan önce alçı veya alçı-
panın yüzeyine seyreltilmiş Nitobond ARC uygulanmalıdır.

Karıştırma
Her 25 kglık Nitotile C1 Fix için 6.5-7,25 litre su gerek-
mektedir. Fosroc Mixing Paddle MR4 ile donatılmış düşük 
devirli bir mikser ve 30 litre kapasiteli bir karıştırma kabı 
kullanılması tavsiye edilir. Nitotile C1 Fix ile suyu homojen, 
topaksız bir kıvam elde edinceye kadar, yaklaşık 3 dakika 
karıştırınız.

Uygulama
Nitotile C1 Fix, yüzeye 2-6 mm’lik eşit bir kalınlıkta yayıl-
malı ve yatay olarak taranmalıdır. 

Fayanslar yapıştırıcı üzerine düzgün bir şekilde konmalı ve 
el ile iyi temas etmesi sağlanmalıdır. Yalnızca yapıştırıcının 
kullanılabilme zamanı içerisinde döşenebilecek kadar ala-
na uygulama yapılmalıdır. (normalde bir seferde 1 m²’ye 
kadar). 

Derzler
Seramik karoları sabitlerken, her karonun çevresinde en 
az 2 mm boşluk bırakılması önerilir.

Bitirme
Yüzeydeki fazla yapıştırıcı nemli bir bezle temizlenmelidir.
Derz Doldurma
Derz doldurma 25°C’de en az 24 saat kürlenmeden sonra 
yapılmalıdır. Zemin uygulamasına bağlı olarak Nitotile XS 
Grout kullanılabilir.

Karışım oranları

1 kg NitotileC1 Fix : 0,26 – 0,29 litre su
25 kg Nitotile C1 Fix : 6,5 – 7,25 litre su

Temizlik

Nitotile C1 Fix kullanıldıktan hemen sonra aletler, ekip-
manlar ve mikser su ile temizlenmelidir. Kuruyan malzeme 
yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.

Kısıtlamalar

 ■ Nitotoile C1 Fix, sıcaklık 5°C altına düştüğünde uy-
gulanmamalıdır. 

 ■ Uygulama sırasında suya maruz kalmamalıdır. Sı-
caklık veya yüzey koşulları ile ilgili herhangi bir şüp-
heniz varsa, lütfen yerel Fosroc ofisinize danışınız
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Nitotile C1 Fix

Paketleme
Nitotile C1 Fix 25 kg torba
Sarfiyat
Nitotile C1 Fix 3-5 kg/m2

Saklama

Raf Ömrü
Nitotile C1 Fix orijinal, açılmamış pakette, kuru ortamda 
depolandığında minimum raf ömrü 12 aydır. 

Yüksek sıcaklıkta ve/veya yüksek nemli ortamda depola-
nırsa raf ömrü 4-6 ay azalacaktır.

Teknik Destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve-
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitotile C1 Fix, suyla karıştırıldığında veya nemli hale gel-
diğinde cilde zararlı olabilecek alkalileri serbest bırakan 
çimento tozları içerir. 
Kullanım sırasında, tozun solunmasından ve cilt veya göz-
lerle temasından kaçının. Uygun koruyucu giysi giyin - göz 
koruması, eldivenler ve solunum ekipmanı (özellikle dar 
alanlarda).
Ek cilt koruması sağlamak için bariyer kremlerin kullanıl-
ması da tavsiye edilir. Cilde temas etmesi durumunda,  bol 
temiz su  ile durulayınız, daha sonra sabun ve su ile iyice 
temizleyiniz.
Göz ile temasında derhal bol temiz su ile yıkayın ve dok-
tora başvurun. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın  
- kusturmaya çalışmayın.
Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Ek Bilgiler
Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları& su tutucular

 ■ mastikler& dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı &epoksigrout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeleri

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/10001/20/C
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Nitotile S1

S1 sınıfı esnek ve yüksek performanslı seramik 
ve granit yapıștırıcı

Kullanım Alanları
 ■  İç ve dıș mekanlarda; teras ve balkonlarda

 ■  Yüzme havuzu gibi sürekli suya maruz kalan yerlerde

 ■  40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama 
malzemelerinin yapıştırılmasında

 ■  Doğal taș ve  cam mozaiklerin yapıștırılmasında

 ■  Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu veya ısı       
değișimlerinin yüksek olduğu alanlarda

 ■  Granit seramik, mermer ve doğal granit gibi 
malzemelerin yapıștırılmasında

 ■  Dıș cephelerde seramik ve granit yapıștırma ișlerinde

 ■  Yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda, 
termal havuzlarda ve soğuk hava depolarında, duvar 
ve döșeme kaplamalarında kullanılır.

Avantajları

 ■ Yüksek yapıșma özelliğine sahiptir

 ■ Düșey uygulamalarda kayma yapmaz

 ■ Kolay hazırlanır ve uygulanır

 ■ Suya, neme ve donmaya karșı dayanıklıdır

 ■ İșleme süresi uzundur

Tanımı

Çimento esaslı yüksek yapıșma özelliklerine sahip, es-
nek, kayma özelliği azaltılmıș seramik, porselen, granit, 
mermer, doğal taș ve cam mozaik gibi ürünlerin yapıștı-
rılmasında kullanılan, çalıșma süresi uzatılmıș yapıștırma 
harcıdır. 

(C2: İlave özellikleri geliștirilmiș çimento esaslı yapıștırıcı, 
T: Kayma özelliği azaltılmıș, E: Açık bekletme süresi uza-
tılmıș S1: Esnek)

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler
Renk Gri ve Beyaz
Karışım Yoğunluğu 1,70 gr/lt
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı +5°C - +35°C
Kap Ömrü 6 Saat 
Performans Bilgileri
Kayma (EN 1308) ≤0,5 mm

Açık Bekletme Süresi (EN 1346) ≥0,5 N/mm² 
(>30 dk)

Servis Sıcaklığı -40°C - +80°C

Hafif yüklemeye açma süresi Duvarda 8 saat
Zeminde 1 gün

Esneklik ≥2,5mm – S1 Esnek
Yangın Sınıfı A1
Çekmede Yapıșma Dayanımı (EN1348)
Bașlangıç ≥1,0 N/mm²
Suya daldırıldıktan sonra ≥1,0 N/mm²
Isıyla yașlandırıldıktan sonra ≥1,0 N/mm²
Donma çözünme çevriminden sonra ≥1,0 N/mm²

Yukarıdaki özellikler 23°C sıcaklıkta ve %50 nem ortamın-
da Fosroc test laboratuvarlarıda elde edilmiştir.

Kullanım Talimatları

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, düzgün, sağlam ve 
aynı zamanda terazisinde olmalıdır. Zayıf parçalar çıkar-
tılmalı ve bozuk yüzeyler RENDEROC HS XTRA ile ta-
mir edilmelidir. Kalınlığın arttırılması gereken durumlarda 
CEMTOP ürünleri kullanılmalıdır.

Anhidrit șap yüzeyleri için uygulama öncesinde NITO-
BOND LATEX astar olarak uygulanmalıdır. Yapıștırma ya-
pılacak seramik arkasındaki genellikle beyaz renkteki kalıp 
ayırıcılar yüzeyden temizlenmelidir. 

NITOTILE S1, 6,0 – 7,0 lt su üzerine yavașça eklenerek 
homojen bir karıșım elde edilinceye kadar karıștırılmalıdır. 
Karıșım düșük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama 
talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. 
Hazırlanan harç, olgunlașması için 5-10 dakika dinlendiril-
melidir. Uygulamaya bașlamadan önce 1-2 dakika tekrar 
karıștırılmalıdır. 
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Nitotile S1

Daha iyi bir yapıșma yüzeyi elde etmek için harç, malanın 
düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun 
olarak seçilmiș malanın dișli kısmı ile taraklanmalıdır. Ka-
rolar, 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine kuvvet 
uygulanarak yapıștırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düșük nem, 
rüzgar gibi uygun olmayan ortam șartlarında yapılan uygu-
lamalarda bu süre kısalabilir. Yüzeyler nemli bez ile temiz-
lenmelidir. NITOTILE S1 ile yapıștırılan karoların en az 24 
saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Karışım Oranları

1 kg Nitotile S1 0,24 – 0,28 litre su
25 kg Nitotile S1 6,0 – 7,0 litre su

Temizlik

Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, harç sertleșme-
den su ile yıkanmalıdır.

Paketleme
Nitotile S1 25 kg kraft torba
Sarfiyat
Nitotile S1 3-5 kg/m2 (Toz)

Saklama

NITOTILE S1,  kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajı 
içinde 12 ay raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
nem koşullarında saklanması raf ömrünü azaltacaktır.

Teknik destek

Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Kısıtlamalar

 ■ +5°C ‘nin altında kalacak ortam șartlarında mutlaka  
korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya 
ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kal-
ması engellenmelidir.

 ■ +35°C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka 
korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya 
ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına 
maruz kalması engellenmelidir.

 ■ NITOTILE S1 uygulanmasından 24 saat sonra, derz 
dolgusuna geçilmelidir.

 ■ Uygulamadan sonra yüksek hava sıcaklığı (+35°C    
üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına 
karșı korunmalıdır.

 ■ Uygulamadan hemen sonra eller ve yüz sabun ve ılık 
su ile iyice yıkanmalıdır.

 ■ 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzeme-
lerinin uygulanmasında, yoğun yaya ve yük trafiğinin 
olduğu veya ısı değișimlerinin yüksek olduğu mekân-
larda yapılacak uygulamalarda kombine yöntemi ter-
cih edilmelidir.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
NITOTILE S1 alkali olup cilt ve göz ile temas etmemelidir. 
Karıştırma sırasında tozları solumayın. Eldiven, gözlük ve 
toz maskesi takılmalıdır.  Cilt ile temas etmesi halinde, su 
ile yıkayın. 

Gözlere temas durumunda hemen gözleri bol temiz su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Yutulduğunda derhal tıbbi 
yardım alın. Kusmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Ek Bilgiler

Fosroc, geniş bir yelpazede tamamlayıcı ürünler üretmek-
tedir:

 ■ su yalıtım membranları & su tutucular

 ■ mastikler & dolgu levhaları

 ■ çimento esaslı & epoksi grout›lar

 ■ özel zemin kaplama malzemeler

Fosroc ayrıca hasarlı betonların tamiri ve renovasyonuna 
özel dizayn edilmiş kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. 
Fosroc’un beton tamiri için ‘Sistematik Yaklaşımı’ aşağıda-
ki çözümleri kapsamaktadır:

 ■ el ile uygulanan tamir harçları

 ■ püskürtme tamir harçları

 ■ mikro-beton kaplamalar

 ■ kimyasallara dayanıklı epoksi harçlar

 ■ karbonlaşma/klorür önleyici koruyucu kaplamalar

 ■ kimyasal ve aşınmalara dayanıklı kaplamalar

Ayrıntılı bilgi için, yerel Fosroc ofisine danışınız. 

TR/10002/20/B
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Nitotile XS Grout

Polimer modifiye, çimento esaslı derz dolgusu

Kullanım Alanları

 ■ Mutfaklar

 ■ Banyolar

 ■ Duş tekneleri

 ■ Yüzme havuzları seramik fayans kaplama derzlerinde

Avantajlar

 ■ Düşük maliyetli - küfe dayanıklı, tropikal sınıf Orta 
Doğu çalışma koşullarına uygun

 ■ Kolay uygulanabilir–tiksotropik, akma yapmaz

 ■ Suya dayanıklı–sürekli su ile teması olan yüzeylerde 
kullanılabilir

 ■ Farklı renk seçenekleri mevcuttur 

Tanımı

Nitotile XS Grout, yalnızca temiz su ilavesi gerektiren, tek 
komponentli kullanıma hazır paketler halinde tedarik edilir. 
Su ile karıştırıldığında topaksız, krema kıvamındaki harç 
priz aldıktan sonra suya ve küflenmeye dayanıklı derz dol-
gusu oluşturur. Nitotile XS Grout, Nitotile seramik yapıştırı-
cıları ile birlikte kullanılır.

Standartlara Uygunluk

EN13888 standardına uygundur. 

Özellikler

Normal şartlar altında, 28 gün

Yoğunluk 1570 kg/m3

Eğilme Dayanımı (EN12808-3) >5 N/mm2

Başınç Dayanımı (EN12808-3) >22 N/mm2

Büzüşme < 2mm/m
Su Emiciliği (EN 12805-5)

30 dakika <2 g
240 dakika <5 g

Mantar/Küf Dayanımı
(ASTM G21)

Mantar/küf 
oluşumuna dayanıklı

Kullanım Talimatları 

Hazırlık
Nitotile XS Grout uygulanmadan önce tüm seramikler düz-
gün bir şekilde yerleştirilmeli ve uygulamadan önce iyice 
temizlenmelidir. Seramikler arasındaki boşluk 6 mm’yi geç-
memelidir.

Karıştırma
Düşük devirli bir mikser (Fosroc Mixing Paddle MR4 uyum-
lu) ve minimum 20 litre kapasiteli bir karıştırma kabı kulla-
nıllması tavsiye edilir.

Karıştırma kabına 6 litre temiz su konulmalı,karışım devam 
ederken toz bileşen yavaş yavaş eklenmeli ve homojen, 
topaksız bir kıvam elde edinceye kadar 2 ila 3 dakika kadar 
karıştırılmalıdır. Kullanmadan önce 10 dakika bekletilmeli-
dir.

Uygulama
Nitotile XS Grout sünger veya yumuşak bir bez kullanarak 
derzlere uygulanmalıdır. Karışım derz içlerine ve birleşim 
noktalarına uygulanmalıdır.

Seramik yüzeyindeki fazlalıklar kuru bir bez ile temizlen-
meli ve eldiven giyerek parmağınızla veya uygun bir alet 
ile derz dolgusunun yüzeyi düzeltilmelidir.

Derz dolgusu kuruduğunda, seramik yüzeyindeki fazla-
lıklar nemli bir sünger ile temizlenmelidir. Dokulu seramik 
yüzeylerinin derz dolgusu kürlenmeden önce temizlenmesi 
tavsiye edilir. 

Temizlik

Nitotile XS Grout kullanıldıktan hemen sonra aletler, ekip-
manlar ve mikser su ile temizlenmelidir.Kuruyan malzeme 
yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.  

Kısıtlamalar

 ■ Nitotoile XS Grout, sıcaklık 5oC altına düştüğünde 
uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında suya maruz 
kalmamalıdır. Sıcaklık veya yüzey koşulları ile ilgili 
herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen yerel Fosroc ofi-
sinize danışınız.

 ■ Bazı seramik türleri, özellikle doğal taşlar gözeneklidir 
ve bu nedenle derz dolgusunun rengi değişebilir; 
derz dolgularının seramikler ile uyumluluğu bir dene-
me alanı ile teyit edilmelidir.

Paketleme
Nitotile XS Grout 20 kg lık torba
Sarfiyat

Nitotile XS Grout Sarfiyat Tablosunu 
İnceleyiniz
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Saklama
Raf Ömrü
Nitotile XS Grout orijinal, açılmamış pakette, kuru ortam-
da depolandığında minimum raf ömrü 12 aydır.
Saklama Koşulları
Açılmamış ambalajlarında, kuru ortamlarda saklanmalıdır. 
Yüksek sıcaklıkta ve/veya yüksek nemli ortamda depola-
nırsa raf ömrü 4-6 ay azalacaktır.

Teknik destek
Fosroc, nihai kullanıcılara ve yüklenicilere her türlü teknik 
destek hizmeti vermektedir. Buna ilaveten, dünyanın her 
yerindeki ofisleri aracılığıyla her türlü saha, AutoCAD ve 
şartname desteği sunmaktadır.

Önlemler

Sağlık ve Güvenlik
Nitotile XS Grout, suyla karıştırıldığında veya nemli hale 
geldiğinde cilde zararlı olabilecek alkalileri serbest bırakan 
çimento tozları içerir.

Kullanım sırasında, tozun solunmasından ve cilt veya göz-
lerle temasından kaçının. Uygun koruyucu giysi, gözlük 
eldivenler kullanılamlıdır.

Ek cilt koruması sağlamak için bariyer kremlerin kullanıl-
ması da tavsiye edilir. Cilde temas etmesi durumunda, bol 
temiz su ile durulayınız, daha sonra sabun ve su ile iyice 
temizleyiniz.

Göz ile temasında derhal bol temiz su ile yıkayın ve dok-
tora başvurun. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın 
- kusturmaya çalışmayın.

Daha detaylı bilgi için malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına 
başvurunuz.

Derz Sarfiyat Miktarları

Yandaki tabloda belirtilen;

 ■ Sarfiyat rakamları teorik ve yaş harç sarfiyatlarıdır.

 ■ Seramik yapıştırıcısından gelen derz doldurma oranı 
minha edilmemiştir.

 ■ Zayiat dahil edilmemiştir.

 ■ Uygulama alanında yapılan denemeler ile gerçek 
sarfiyatın belirlenmesinde fayda vardır.

SERAMİK 
EBATLARI 

(mm)

DERZ
 DERİNLİĞİ

(mm)

DERZ 
GENİŞLİĞİ 

(mm)

SARFİYAT 
(gr/m²)

100 100 8 2 490

100 150 8 2 410

100 200 8 2 370

150 200 8 2 290

200 200 8 2 250

200 250 8 2 220

200 300 8 2 210

300 300 8 2 170

330 330 8 2 150

100 100 8 4 970

100 150 8 4 810

100 200 8 4 730

150 200 8 4 570

200 200 8 4 490

200 250 8 4 440

200 300 8 4 410

300 300 8 4 330

330 330 8 4 300

100 100 8 6 1420

100 150 8 6 1190

100 200 8 6 1080

150 200 8 6 850

200 200 8 6 730

200 250 8 6 660

200 300 8 6 610

300 300 8 6 490

330 330 8 6 450

100 100 8 8 1860

100 150 8 8 1570

100 200 8 8 1410

150 200 8 8 1120

200 200 8 8 970

200 250 8 8 870

200 300 8 8 810

300 300 8 8 650

330 330 8 8 590
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Fosroc yapı kimyasalları konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Projenize ve amacına uygun çözümler için lütfen aşağıdaki broşürlerimize bakınız.

Yerel ofislerimize dair bilgilere www.fosroc.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli not
Fosroc ürünleri, hasarlı malzeme ve fabrika üretim hatalarına karşı garanti kapsamın-
dadır ve talep edilmesi halinde kopyalarına ulaşılabilen “Mal ve Hizmet Tedariki 
Koşulları”na tabi olarak satılmaktadır. Fosroc, her ne kadar verdiği herhangi bir 
önerinin, tavsiyenin, bilginin gerçek ve doğru olmasını sağlamak için gerekli çabayı 
gösterse de, ürünlerinin nerede ve nasıl uygulandığı konusunda doğrudan ve sürekli 
bir kontrole sahip olmadığı için, kendisi tarafından verilmiş herhangi bir öneri, 
şartname, tavsiye ve bilgiye göre gerçekleştirilmiş olsun ya da olmasın, ürünlerinin 
kullanımından kaynaklanan hiçbir doğrudan ya da dolaylı sorumluluk üstlenmez. yapısal çözümler

yapısal çözümler yapısal çözümler yapısal çözümler yapısal çözümler yapısal çözümler

yapısal çözümleryapısal çözümler yapısal çözümler yapısal çözümler yapısal çözümler

Fosroc Su Yalıtımı 
Çözümleri 

Fosroc Mastik 
Çözümleri 

Fosroc Beton Onarım & Tamir 
Çözümleri 

Fosroc Grout 
Çözümleri 

Fosroc Precast 
Çözümleri 

Fosroc Yeşil Çatı 
Çözümleri 

Fosroc Zemin Kaplama 
Çözümleri 

Fosroc Genel Yapı 
Çözümleri 

Fosroc Köprü Mesneti ve 
Derzleri Çözümleri

Fosroc Demiryolu Endüstri 
Çözümleri 

FOSROC YAPI KİMYASALLARI 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Aydınevler Mah.Sanayi Cad.
Demirtaş Plaza No:13 D:7-8
Maltepe İstanbul / TÜRKİYE 

Telefon :
+90 216 463 69 63

Faks :
+90 216 463 67 76

email:
EnquiryTurkey@Fosroc.com

 BASIM YILI: 2021
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