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ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

TH-100 (KALIN)
TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (5 – 300 mm.)

TH-100 (KALIN)

Çimento esaslı tek bileşenli,
polimer takviyeli, kalın agrelalı
bir yüzey düzeltme ve tamir
harcıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

AMBALAJ VE
SARFİYAT

UYGULAMA

İç ve dış mekanlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik
uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek
için kullanılır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek her türlü malzemeden arındırılmış olup,
yüzey su birikintisi olmayacak şekilde ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

25 kg. Kraft torba.
1 mm. kalınlık için 2 kg. / m².

25 kg. TH-100 KALIN TAMİR HARCI 5 – 6 lt. temiz su içine katılarak düşük devirli bir
mikser yardımı ile, içinde topak kalmayana kadar karıştırılıp 3 – 5 dk. dinlendirildikten sonra
1 – 2 dk. daha karıştırılır. Harç yüzeye mala ile 5 – 20 mm.kalınlığında uygulanır. Hazırlanan
malzeme 30 – 45 dk. içinde tüketilmelidir. Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama
yapılmalı ve birinci kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

144-145

TH-100 (KALIN)
TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (5 – 300 mm.)

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Görünüm		
Gri
Yoğunluk
1.4±0.1 kd/dm³
Uygulama sıcaklığı
5 ºC - 35 ºC arası
Basınç dayanımı
≥ 10 N/mm²
Yapıştırma suretiyle oluşan bağ
≥ 0.5 N/mm²
Isıl uyumluluk
≥ 0.5 N/mm²
Yangına tepki
A1 Sınıfı

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (5 – 300 mm.)

DEPOLAMA

+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. Donmuş ve 24
saat içinde donma riski olan, doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
Alçı, boya renkli sıva üzerine uygulamayınız. Uygulama sonrasında harç kürünü alana kadar
nemli tutulması tavsiye edilir.

TH-100 (İNCE)
TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (1 – 5 mm.)

TH-100 (İNCE)

Çimento esaslı tek bileşenli,
polimer takviyeli, ince agregalı
bir yüzey düzeltme ve tamir
harcıdır.

KULLANIM
ALANLARI

İç ve dış mekanlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya , seramik
uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek
için kullanılır.

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek her türlü malzemeden arındırılmış olup
yüzey su birikintisi olmayacak şekilde ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

AVANTAJLAR

25 kg. TH-100 İNCE TAMİR HARCI 5 – 6 lt. temiz su içine katılarak düşük
devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılıp 3 – 5 dk.
dinlendirildikten sonra 1 – 2 dk. daha karıştırılır. Harç yüzeye mala ile 1 – 4 mm.
kalınlığında uygulanır. Hazırlanan malzeme 30 -45 dk. içinde tüketilmelidir. Daha
kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın
tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

25 kg. kraft torba.
1 mm. kalınlık için 1.5 kg. / m².
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TH-100 (İNCE)
TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (1 – 5 mm.)

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Görünüm		
Gri
Yoğunluk
1.4±0.1 kd/dm³
Uygulama sıcaklığı
5 ºC - 35 ºC arası
Basınç dayanımı
≥ 10 N/mm²
Yapıştırma süretiyle oluşan bağ
≥ 0.5 N/mm²
Isıl uyumluluk
≥ 0.5 N/mm²
Yangına tepki
A1 Sınıfı

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI (1 – 5 mm.)

DEPOLAMA

+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. Donmuş ve 24 saat
içinde donma riski olan, doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Alçı,
boya renkli sıva üzerine uygulamayınız. Uygulama sonrasında harç kürünü alana kadar nemli
tutulması tavsiye edilir.

TH-100 Y

ELYAFLI BEYAZ YAPISAL TAMİR HARCI

TH 100 Y, çimento esaslı, tek
bileşenli, polimer takviyeli,
yüksek stabiliteye sahip yüzey
düzeltme ve dolgu harcıdır.

KULLANIM
ALANLARI

TH-100 Y

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

Brüt beton yüzeylerde boya öncesi pürüzsüz zemin hazırlanmasında, duvar ve
tavanların sıvalarında ve sıva tamiratlarında, yüzey bozukluğu olan beton elemanların
yüzey tesviyesinde kullanılır.

Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz
olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas
ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar ve uygulama
yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.

AVANTAJLAR

Yalnız su ile karıştırılır, macun kıvamındadır,kolay ve hızlı uygulanır. Düzgün yüzey
bitişi sağlar. Beyaz rengi sayesinde kolay boyanabilir.Beton ve sıvalı yüzeylere
yüksek aderans sağlar. Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır.Büzülmez.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

1 mm kalınlık 1,20 kg/m² toz ürün.

UYGULAMA
YÖNTEMİ

5-6 lt. suya 20 kg. TH-100 Y dökülerek karıştırılır. Hazırlanan harç yüzeye, kalınlığı 1 - 5
mm. arasında olacak şekilde, mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıva
fırçası ile çekilmiş harcın üzerine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen
şekilde bitirilir. Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru veya rüzgarlı ortamlar,
uygulamadan sonra 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval, su ya da özel kür maddeleri ile hızlı
buharlaşmaya karşı korunmalıdır.
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TH-100 Y

ELYAFLI BEYAZ YAPISAL TAMİR HARCI

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

DEPOLAMA

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Orijinal; ambalajında en fazla 10 kat istif ile, palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde
ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Malzemenin Yapısı
Mineral dolgular ve polimer modifiyeli özel beyaz çimento içerir
Renk
Beyaz
Basınç dayanımı (28 gün) (TS EN 196)
≥ 10 N/mm²
Yapışma dayanımı (Beton) (28 gün)
≥ 0,8 N/mm²
Uygulama Kalınlığı
Min. 1 mm
		
Maks. 5 mm
Uygulanacak zeminin sıcaklığı
+5 ºC - +30 ºC
Kullanma süresi (+20ºC)
30 dak.
Tam Kürlenme süresi (+20ºC)
28 gün

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

ELYAFLI BEYAZ YAPISAL TAMİR HARCI

GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Epoksi boyalar altında TH-100 Y kullanılmalıdır. Tamir harcı +20 ºC sıcaklıkta 30 dakika içinde
uygulanmalıdır. Bu süre +30 ºC’de 20 dakikadır. Dış yüzey uygulamalarında, uygulamadan sonra
yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan veya dondan korunması gerekir.

TH100-2K

AKRİLİK ESASLI TAMİR HARCI
Çimento esaslı, çift bileşenli
polimer ve elyaf katkılı likit
bağlayıcılarla güçlendirilmiş
bir yüzey tamir ve düzeltme
harcıdır.

TH100-2K

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

İç ve dış mekanlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya , seramik
uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek
için kullanılır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden arındırılarak
ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

25 kg. TH100-2K toz bileşen temiz bir kaba boşaltılan 10 kg. sıvı bileşen içine
katılarak düşük devirli bir mikser ile içinde topak kalmayacak ve malzeme homojen
bir kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan malzeme 30 – 35 dk. içinde
tüketilmelidir. Toz malzeme ile sıvı bileşen karışım için yeterli olduğundan su vb.
ilavesi yapmayınız. Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve
birinci kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.
+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan
kaçınılmalıdır. Donmuş malzeme toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
Uygulama sonrasında harcın kürünü alana kadar nemli tutulması tavsiye edilir.

25 kg.’lık kraft torba; 10 kg.’lık plastik bidon.
2,2 kg. – 2,5 kg. / m² (1 mm. için).
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TH100-2K

AKRİLİK ESASLI TAMİR HARCI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde
saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün
içinde tüketilmesi önerilir.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

AKRİLİK ESASLI TAMİR HARCI

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

TH-100

ELYAFLI TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI

Çimento esaslı, tek bileşenli,
polimer takviyeli, elyaflı,
agregalı bir yüzey düzeltme ve
tamir harcıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

TH-100

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

İç ve dış mekanlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya , seramik
uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek
için kullanılır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden arındırılarak
ısıtılmalı ve nemli kalması sağlamalıdır.

25 kg. TH-100 ELYAFLI TAMİR HARCI 5 – 6 lt. temiz su içine katılarak düşük devirli
bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır. Hazırlanan harç 5 –
10 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya geçilir. Harç yüzeye
mala ile 1 – 4 mm. kalınlığında uygulanır. Hazırlanan malzeme 30 -35 dk. içinde
tüketilmelidir. Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci
kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.
+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerinde sıcaklıklarda uygulama yapmaktan
kaçınılmalıdır. Donmuş malzeme toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

25 kg.’lık kraft torba.
2 kg. / m² (1 mm. kalınlık için).
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TH-100

ELYAFLI TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Görünüm		
Gri
Yoğunluk
1.4±0.1 kd/dm³
Uygulama sıcaklığı
5 ºC - 35 ºC arası
Basınç dayanımı
≥ 10 N/mm²
Yapıştırma suretiyle oluşan bağ
≥ 0.5 N/mm²
Isıl uyumluluk
≥ 0.5 N/mm²
Yangına tepki
A1 Sınıfı

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

ELYAFLI TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde
saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün
içinde tüketilmesi önerilir.

POLIANK
GRAUT HARCI

Çimento esaslı tek bileşenli
rötresiz ayrışma ve terleme
yapmayan akıcı kıvamda bir
tamir ve ankraj harcıdır.

POLIANK

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Makine ayaklarının ankrajında betonarme demirlerinin filizlenmesinde, sabitleme
işlerinde tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında
kullanılır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek her türlü malzemeden arındırılmış olup
yüzey su birikintisi olmayacak şekilde ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.
Kalıp sistemlerinin sağlam olmalı, ve harç sertleşinceye kadar vibrasyon
engellenmeli, sabitlenecek kısımlar teraziye alınmalı ve pozisyon değişikliği
yapılmamalıdır.

4 kg. – 4.5 kg. temiz su içine 25 kg. POLİANK Harcı yavaş ve düşük devirli mikser
ile karıştırma işlemine devam ederek katılır. En az 5 dk. karıştırılarak homojen bir
kıvam elde edilir. Harcın hava sıkışmasını önlemek için tek taraftan kesintisiz bir
şekilde ve her katta 10 mm. ile 40 mm. arasında kalınlık oluşacak şekilde dökülür.
Akışkanlıktan dolayı dökme işlemi pompa yardımı ile yapılabilir. Kalıpların sökülmesi
için en az 24 saat beklenmelidir. Makina sabitleme işleminde en az 12 saat
makinaların çalıştırılmaması gerekmektedir.

25 kg.’lık kraft torba.
20 kg. / m² (10 mm. kalınlık için).
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POLIANK
GRAUT HARCI

UYARILAR

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Görünüm
Uygulam sıcaklığı                   
Basınç dayanımı                              
Uygulama kalınlığı (Her katta)  

GRAUT HARCI

Üzerinde yürünebilme süresi

Gri renkli
+5 ˚C - + 35 ˚C arası
≥35 N/mm²
Min. 10 mm.
Maks.40 mm.
24 saat

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

TEKNİK
ÖZELLİKLER

+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. Karışım
esnasında su oranında hassas olunması gerekmektedir. Donmuş ve 24 saat içinde donma
riski taşıyor, doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

GY 100

GAZBETON YAPIŞTIRMA HARCI

Çimento esaslı,tek bileşenli,
polimer katkılı ve yapışma gücü
yüksek bir gazbeton yapıştırma
harcıdır.

KULLANIM
ALANLARI

GY 100

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

İç ve dış mekanlarda,emicilik oranı yüksek gaz beton ve tuğla elemanlarının örülme
işleminde kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzey boya, yağ silikon vb yapışmayı önleyecek her türlü
maddeden arındırılmalıdır.

25 kg. GY 100 6 – 7 lt. temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı
ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5- 10 dk.
dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Yapı harcı
ile temas eden ilk sıra gazbetonun alt ve yan yüzeylerin ıslatılması gerekir, diğer
sıralarda ıslatma işlemine gerek yoktur. Yapıştırma işlemi yapılan bloklar üstten ve
yandan tokmaklama yapılarak sabitlenmelidir. Taraklanan harcın üzerine 10- 15
dk. içinde gazbeton yapıştırılmalıdır. +5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerindeki
sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş malzeme toz veya su
ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

25 kg.’lık kraft torba.
4-7 kg. / m² (örülecek malzemenin ebatına göre değişken).
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GY 100

GAZBETON YAPIŞTIRMA HARCI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Görünüm
Açık bırakma süresi
Basınçlı dayanımı
Eğilme dayanımı
Yoğunluk
Uygulama sıcaklığı           

Gri renkli toz
20 dakika
≥ 9 N/mm²
≥ 4 N/mm²
1,4±0,1 kg/lt
+5˚C - +35˚C

ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

GAZBETON YAPIŞTIRMA HARCI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde
saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında rafömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün
içinde tüketilmesi önerilir.

POLIMASTIK GREY

YÜKSEK KALİTELİ POLİÜRETAN MASTİK
PURAFLEX K11, çoğu uygulamalarda
geleneksel tek parça polisülfür dolgu
macunu yerine kullanılmak üzere
tasarlanmış üstün kaliteli poliüretan
mastiktir. Ek yeri hareketini kolaylaştıran
özelliktedir ve kalıcı olarak esnektir.
Birçok yüzeye kusursuz yapışır. Üzerine
boya yapılabilir. ISO 11600 standartlarına
uygundur.

POLIMASTIK

YÜKSEK KALİTELİ POLİÜRETAN MASTİK
PURAFLEX K11, çoğu uygulamalarda
geleneksel tek parça polisülfür dolgu
macunu yerine kullanılmak üzere
tasarlanmış üstün kaliteli poliüretan
mastiktir. Ek yeri hareketini kolaylaştıran
özelliktedir ve kalıcı olarak esnektir.
Birçok yüzeye kusursuz yapışır. Üzerine
boya yapılabilir. ISO 11600 standartlarına
uygundur.

POLIMASTIK WHITE
POLIÜRETAN MASTİK

PURAFLEX 40, mekanik aşınmaya
karşı üstün direnç sağlayan
poliüretan dolgu macunu ve
yapıştırıcıdır. Genellikle karavan
ve denizcilik sektöründe ve yoğun
trafiğin olduğu zemin derzlerin
yalıtımında kullanılır. Mükemmel
kimyasal direnci vardır. Üzerine
boya yapılabilir.
AMBALAJ VE
SARFİYAT

5*5 mm uygulamada 1 kartuş 12,4 m tül yer kaplar
300 ml mastik.
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ONARIM VE GÜÇLENDİRME
ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KILAVUZU
www.stratakim.com

“yapılarda altın koruma”

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN ÜRÜNLERİ

ZR-100 S

SİLİS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Çimento esaslı, silis agregalı,
polimer katkılı, kullanıma hazır
yüzey sertleştiricisidir.

ZR-100 S

ÖZELLİKLER

Alt zeminlerin pürüzlerini kapatarak, düzgün bir yüzey sağlar. Aşınma direnci ve yüzey
sertliği yüksektir. Uygulanan yüzeylerdeki temizliği kolaylaştırır. Aşınmaya dayanıklı,
direnci yüksek yüzey elde edilmesini sağlar.

UYGULAMA

HARÇ HAZIRLIĞI VE UYGULAMA: Uygulama işlemine önceden atılmış betonun
üzerine çıkıldığında ayak izi kalacak kıvamdayken başlanmalıdır. Malzemenin 2/3
oranı öncelikle yüzeye serpilmelidir. Serpme işlemi bittikten sonra malzemenin
betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmelidir. Ardından düşük devirli mekanik
mala uygulanarak betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Malzemenin kalan kısmı
zemine serpilerek yayılır. Yüzeye yedirilerek perdahlama yapılır. Son bitirme
işlemi yüzey yürünülecek sertliğe ulaştığında yüksek devirli mekanik mala ile
yapılır. Uygulama sonrası rötre çatlaklarını engellemek ve yüzey sertleştiricinin
performansını artırmak için POLİCURE 100, POLİCURE 200 veya POLİEX kür
astarı kullanılmalıdır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

Garaj, otoparklar, depolar, ağır trafiğe maruz yüzeylerde, yükleme boşaltma
alanlarında, tüm binaların döşemelerinde aşınma direncini artırmak ve yüzey
tozumasını önlemek amacı ile taze betona derzsiz uygulanır.
YÜZEY HAZIRLAMA: Taze beton döküm öncesinde eski ve yeni beton uygulamak
için genel amaçlı astar olan POLİEXS AA yüzeye uygulanmalıdır. Yüzeyde fazla su
olmamalıdır. Biriken sular yüzeyden alınmalıdır.
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ZR-100 S

SİLİS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

UYARILAR

DEPOLAMA

Yüzey sertleştirici uygulanırken toz haldeki malzeme, içindeki agregaların ayrışmaması
için uzak mesafelere atılmamalıdır. Ortalama sıcaklığına bağlı olarak 1-4 gün sonra inşaat
derzleri kesilmelidir.
Orijinal ambalajlarında en fazla 10 kat istifle kuru ve nemsiz bir ortamda 12 ay süreyle
saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

Görünüm
Uygulama sıcaklığı
Basınç dayanımı

Gri, kırmızı, yeşil
+5ºC - +30ºC
40-50 N/mm²

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

SİLİS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

TEKNİK
ÖZELLİKLER

ZR-100 BZ

BAZALT AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİSİ
Taze beton yüzeylere
uygulanan özel tip
çimento,metalik agregalı
ve kimyasal katkıların
karışımından oluşan
yüksek mukavemetli yüzey
sertleştiricisidir.

ZR-100 BZ

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Fabrikalar, iş merkezleri, otoparklar, hangar ve bodrum katlar, park , bahçe, yürüyüş
yolları, yoğun trafik olan alanlar vb. yerlerde zeminin darbe, yıpranma, tozumaya karşı
direncini artırmakta kullanılır

Uygulama yapılacak betonun taze olmasına dikkat edilmelidir. ZR 100 BZ eski
beton üzerine uygulanacak ise en az 7– 8 cm kalınlığında 25ºC beton dökülmelidir.
Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmasına ve su birikintisi olmamasına dikkat
edilmelidir.

Beton üzerine çıkıldığında 2 -3 mm. derinliğinde ayak izi kalacak şekilde prizini
alan yüzeye ZR 100 BZ‘nin 2/3‘ü zemine elle veya mekanik yolla eşit olarak serpilir.
Malzemenin betonun suyunu alıp nemlenmesi ve renginin koyulaşması beklenir.
Helikopter yardımı ile malzeme zemine iyice yedirilir. Bir miktar malzeme en fazla
yük alan ano ve dilitasyon derzlerinin kenarına 8 – 10 cm. kalınlığında serpilir ve
helikopter ile yedirilir. Malzemenin kalan 3/1’lük kısmı zemine serpilir ve helikopter
ile zemine yedirilir. Zemin üzerinde yürünecek sertliğe ulaştığında helikopter perdahı
yapılır.

4 – 6 kg. (hafif ve orta yüklerde).
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ZR-100 BZ

BAZALT AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİSİ

UYARILAR

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama
koşullarında raf ömrü 12 aydır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Görünüm
Uygulama sıcaklığı
Basınç dayanımı

Gri, kırmızı, yeşil
+5ºC - +30ºC
50-70 N/mm²

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

BAZALT AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİSİ

DEPOLAMA

+ 5ºC altında ve + 35ºC üzerinde sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. Karışım esnasında
su oranında hassas olunması gerekmektedir. Donmuş ve 24 saat içinde donma riskinde,
doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Gereğinden fazla
perdah işlemi yapılmamalıdır.

POLİEXS 1
HAZIR ŞAP

POLİEXS 1

Çimento esaslı, kolay
kullanılabilen, hızlı sertleşen bir
hazır şaptır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

İç ve dış mekanlarda, zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek için kullanılır.

Uygulanacak yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey boya, toz ve aderans
azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Eski zeminlerde gerekli tamiratlar TH 100
tamir harçları ile yapılmalıdır.

El ile, şap helezonu kullanılarak, sıva makinesi ile ve şap makinesi ile hazırlanan
harç (7,5-8 lt. su / 50 kg. torba) 3 - 10 cm. kalınlığında yüzeye serilir ve mastarlanır.
Yüzey sertleştiğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılır.

25 kg.’lık kraft torba.
17- 19 kg / m² (1 cm. kalınlık için)
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POLİEXS 1
HAZIR ŞAP

ÖZELLİKLER

DEPOLAMA

UYARILAR

HAZIR ŞAP

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmamış orijinal ambalajında, en fazla
on sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren bir yıldır. Torba açıldıktan sonra
1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca
kapatılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave 			
edilmemelidir.
Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
Şapın dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 24 saat sonra, 7 gün içerisinde, hava
koşullarına bağlı olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
Uygulamanın +5°C - +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
Çok geniş alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye 		
edilir.
Rüzgarlı havalarda Hazır Şap hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkılmamalıdır.
Direkt solunmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır.

Kuru birim ağırlık,
Yaş birim ağırlık,
Ortalama basınç dayanımı
Ortalama eğilme dayanımı

kg/m³ 1600 ± 100
kg/m³ 2000 ± 100
N/mm² >10
N/mm² >3

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır.
Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
El, sıva ve şap makinesi ile uygulama imkanı verir.

POLİEXS 5
TESVİYE ŞAPI

POLİEXS 5

Çimento esaslı, polimer
katkılı,kendiliğinden yayılan
(self levelling), zeminlerdeki
yüzey bozukluklarının
düzeltilmesini sağlayan tesviye
şapıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI
UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Binaların iç ve dış cephelerinde; hastane, okul, alışveriş merkezi, mağaza gibi
hareketin fazla olduğu mekanlarda, seramik, granit, mermer, ahşap, halı vb. zemin
döşemelerinden önce yüzeyi düzeltmek için kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış, yapışmayı önleyecek her türlü maddeden
arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin sağlam, kuru ve çatlaksız olmasına dikkat edilmelidir.
POLİEXS 5 tesviye şapı uygulamasına başlanmadan önce yüzey, POLİEXS A
tesviye şapı astarı ile astarlanmalıdır.
25 kg. POLİEXS 5 tesfiye şapı 5-5.5 lt. temiz su içine yavaş yavaş ilave edilerek
düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
Hazırlanan harç 2-3 dk. dinlendirilir ve tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya
geçilir. Karışım yaklaşık yarım saat içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç
akıcı kıvamda olduğundan yüzeye boşaltılarak düzeltmeler yapılarak her yerdeki
kalınlığın eşit olması sağlanır.
Uygulama kalınlığı 3 - 7 mm arasındadır.
+ 5ºC’nin altında ve + 35ºC’nin üzerinde sıcaklıklarda uygulama yapmaktan
kaçınılmalıdır. Donmuş malzeme toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
Rutubetli ve ıslak zeminlerde uygulanmamalıdır.

25 kg.’lık kraft torba.
Uygulama yüzeyine bağlı olarak 1,5-1,8 kg. / m² (1 mm. kalınlık için).
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POLİEXS 5
TESVİYE ŞAPI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde
saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün
içinde tüketilmesi önerilir.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Görünüm
Basınç mukavemeti
Yoğunluk
Uygulama sıcaklığı

Gri renkli toz
≥15 N/mm²
1.40 kg/dm³
+5 ºC - +35 ºC arası

TESVİYE ŞAPI

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

POLİEXS A
TESVİYE ŞAPI ASTARI

POLİEXS A

Su geçirimsizlik özelliği olan
ve tutunmayı artıran zemin
hazırlama astarıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Şap ve beton uygulamalarından önce zeminin hızlı su emmesini önlemek ve tutunmayı
artırmak için kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden
arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Kullanıma hazır olan POLİEXS A bir fırça veya rulo ile uygulanır. Çok emici
yüzeylerde iki kat uygulanması tavsiye edilir.

10 kg.’lık plastik bidon.
0,100-0, 150 – kg./m².
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POLİEXS A
TESVİYE ŞAPI ASTARI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda, orijinal ve açılmamış ambalajında 12 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Yoğunluk
Kuruma süresi

1 kg/lt
1 saat

TESVİYE ŞAPI ASTARI

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

POLİEX

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

Su bazlı, akrilik esaslı,
kullanıma hazır, sıvı bir beton
kür malzemesidir.

KULLANIM
ALANLARI

POLİEX

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Taze dökülmüş beton ve tüm yüzey sertleştirici uygulamalarının üzerine beton kür
işlemi için uygulanır. Otoparklar, garajlar, malzeme depoları, fabrikalar, insan trafiğinin
yoğun olduğu alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, uçak hangarları, apron alanları
ve helikopter pistleri gibi yerlerde kullanılır. Suyu betonun bünyesinde tutarak en yüksek
dayanım gelişimini sağlar. Hızlı kurumayı engellediği için rötreyide önler.

Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden
arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Uygulama fırça, rulo veya püskürtme şeklinde yapılmaktadır. POLİEX uygulaması, hava sıcaklığına bağlı
olarak, tüm mastar, perdahlama, sertleştirici uygulaması bittikten 0,5 - 2 saat sonra uygulanır. Fırça ve rulo
ile uygulama yapılırken yüzeye zarar vermemek için betonun yeterli priz alması gerekmektedir.

30 kg.’lık plastik bidonlarda ve 60 kg.’lık varillerde bulunur.
Uygulama şekline, nem, sıcaklık ve rüzgar durumuna göre 0.15- 0.25 kg/m²’dır.
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POLİEX

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Açık alanlarda kürleme işlemi yapılırken uygulama yüzeyi 24 saat dış etkenlerden muhafaza
edilmelidir.Uygulama esnasında, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen
doktora başvurulmalıdır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

ENDÜSTRİYELZEMİN
ÜRÜNLERİ

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

DİKKAT

Orijinal ambalajlarında en az 1 yıldır. Direkt güneş ışığından uzak yerlerde saklanmalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Depolama alanları havalandırılmalıdır.

POLICURE 100
SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ

POLICURE 100

Hidrokarbon reçine esaslı,
betonda su kaybını yavaşlatan
solvent bazlı kür malzemesidir.
Suyun yavaş buharlaşmasını
sağlayarak yüzeydeki rötre
çatlaklarını azaltır, betonun
mukavemetini artırır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Dikey ve yatay beton yüzeylerde, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarından
sonra, hızlı buharlaşmanın olduğu alanlarda vb. kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Kullanıma hazır olan POLICURE 100 bir fırça veya rulo yardımı ile taze betona veya
yüzeye sertleştirici üzerine uygulanır.
+5ºC’nin altında ve 35ºC’nin üzerinde sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
Karışım esnasında su oranında hassas olunması gerekmektedir. Donmuş ve
24 saat içinde donma riski taşıyor, doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlanda
uygulama yapılmaktan kaçınılmalıdır.

20 kg.’lık plastik bidon.
0,150-0,200 kg/m².
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POLICURE 100
SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ

DEPOLAMA

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

ENDÜSTRİYELZEMİN
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SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamlarda orijinal ve açılmamış ambalajında 12
aydır.

POLICURE 200

SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ VE YÜZEY KORUYUCUSU

POLICURE 200

Hidrokarbon reçine esaslı, betonda
su kaybını yavaşlatan solvent
bazlı kür malzemesidir. Suyun
yavaş buharlaşmasını sağlayarak
yüzeydeki rötre çatlaklarını azaltır,
betonun mukavemetini artırır.
Yüzeydeki küçük partikülleri
birbirine bağlayarak yüzey koruması
sağlar.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Dikey ve yatay beton yüzeylerde, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarından
sonra, hızlı buharlaşmanın olduğu alanlarda vb. kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Kullanıma hazır olan POLICURE 200 bir fırça veya rulo yardımı ile taze betona veya
yüzeye sertleştirici üzerine uygulanır.
+5ºC’nin altında ve 35ºC’nin üzerinde sıcaklıklarda uygulama yapmaktan
kaçınılmalıdır.

20 kg lık plastik bidon
Yüzeye bağlı olarak 0,150-0,200 kg/m²
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POLICURE 200

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamlarda, orijinal ve açılmamış ambalajında 12
aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

ENDÜSTRİYELZEMİN
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SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ VE YÜZEY KORUYUCUSU

SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ VE YÜZEY KORUYUCU

ÜRÜN KILAVUZU
www.stratakim.com

“yapılarda altın koruma”

BETON KATKI ÜRÜNLERİ
BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

STRATEX

HARÇLARDA ADERANS VE MUKAVEMET ARTIRICI KATKI

Çimentolu harçların
mukavemetinin ve su
geçirimsizliğinin artırılmasında
kullanılan, akrilik esaslı, sıvı
katkı malzemesidir.

STRATEX

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Sıvalarda, döşeme şaplarında, beton tamirlerinde, seramik yapıştırma harçlarında
aderansı ve su geçirimsizliğini artırmak için kullanılır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek boya, yağ, toz vb. malzemelerden
arındırılmalıdır.

Yeterli miktarda kum ve çimento tercihen beton mikserinde 1-2 dk.
karıştırılmalı,gerektiği kadar su ve STRATEX karışıma katılarak yavaş devirle 2 dk.
karıştırılmalıdır. STRATEX akışkanlığı artıracağından su miktarına dikkat edilmelidir.
Beton tamiri ve şaplarda su STRATEX oranı 1/2 -1/3 olarak kullanılabilir. Yapıştırıcı
astar olarak uygulanacaksa su STRATEX oranı 1/1 olmalıdır.
+ 2°C‘nin altındaki sıcaklıkta uygulamaktan kaçınınız. Her zaman kaliteli yıkanmış
agraga ve taze çimento ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Karıştırma süresi
minimumda tutulmalı, gereğinden fazla su kullanılmamalıdır.

Kullanım amacı doğrultusunda değişken.
30 kg.’lık plastik bidon.
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STRATEX

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12
aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Yoğunluk                                                                                       
Uygulama sıcaklığı                                                            

1,3±0,03 kg / lt.
+5 ˚C - +35 ˚C

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

HARÇLARDA ADERANS VE MUKAVEMET ARTIRICI KATKI

HARÇLARDA ADERANS VE MUKAVEMET ARTIRICI KATKI

STRATA 1

HARÇLARDA SU GEÇİRİMSİZLİĞİ SAĞLAYAN AKIŞKAN KATKI
Beton ve harçlarda, sıva ve
döşeme şapı gibi taşıyıcı
olmayan betonların su
geçirimsizliğini sağlayan,
normal priz alan sıvı katkı
malzemesidir.

STRATA 1

KULLANIM
ALANLARI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Tünellerde, kanallarda, su depolarında, yüzme havuzlarında, iç ve dış sıvalarda,
döşeme şaplarında vb. kullanılır.

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Tüm portland çimento tipleri için uygundur.
Çimentonun %1-2 oranında karışım suyuna ilave edilir. Taşıyıcı betonda
kullanılmamalıdır. STRATA 1 elle karıştırma yöntemi ile karıştırılacak ise düzenli bir
karıştırma sağlanmalıdır.

30 kg.’lık plastik bidon.
Çimentonun %1-2 oranında kullanılır. ~ 50kg çimento için 0,5- 1,00 kg kullanılır.
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STRATA 1

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda orijinal açılmamış ambalajında 12 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

HARÇLARDA SU GEÇİRİMSİZLİĞİ SAĞLAYAN AKIŞKAN KATKI

HARÇLARDA SU GEÇİRİMSİZLİĞİ SAĞLAYAN AKIŞKAN KATKI

STRATA 2

HARÇ VE BETONLARDA PRİZ HIZLANDIRICI KATKI

Yüksek kaliteli alkali
içermeyen, beton ve harçta priz
almayı hızlandıran sıvı katkı
malzemesidir.

STRATA 2

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Erken ve yüksek mukavemet istenen bütün beton ve harçlarda, kalın ve tek seferde
uygulanmak istenen katmanlarda uygulanır.

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek boya, yağ, toz vb. malzemelerden
arındırılmalı ve yüzey hafifçe nemlendirilmelidir.

Karışımdan iyi bir sonuç alabilmek için beton karışımının su/ çimento oranı 0,45 den
düşük olmalıdır. Uygulama için katkı yaş sistemde betona ayrı bir hortumdan uygun
bir pompa ile karıştırılmalıdır.

30 kg.’lık plastik bidon.
Çimento ağırlığının % 0.7 – 1 oranında kullanılabilir.
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STRATA 2

HARÇ VE BETONLARDA PRİZ HIZLANDIRICI KATKI

DEPOLAMA

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

HARÇ VE BETONLARDA PRİZ HIZLANDIRICI KATKI

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12
aydır.

STRAFIX

HARÇLARDA DONMA ÖNLEYİCİ BETON ANTİFİRİZİ

STRAFIX

Betonun hidratasyon ısısını
yükselterek,don etkisinden
koruyan,buzlanmayı engelleyen
likit beton katkısıdır.

KULLANIM
ALANLARI

Isının 0°C’nin altında olduğu ortamlarda beton dökülmesini sağlar.

UYARILAR

Çimento, su ve agrega dondan korunmalı, aralarında buz parçacıklarının
kalmamasına dikkat edilmelidir.Gerekirse su ısıtılmalı, beton sıcaklığı + 5°C’nin
altına düşürülmemelidir. İnce ve açıktaki beton elemanlarında kullanmayınız.

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Çimento ağırlığının % 4 – 6 oranında karıştırma suyuna katılarak kullanılmalıdır.
Kuru karışıma karıştırmayınız.

Çimento ağırlığının % 4 – 6‘sı oranında kullanlır.
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STRAFIX

HARÇLARDA DONMA ÖNLEYİCİ BETON ANTİFİRİZİ

DEPOLAMA

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

HARÇLARDA DONMA ÖNLEYİCİ BETON ANTİFİRİZİ

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

POLIEXS AA
GENEL AMAÇLI ASTAR

POLIEXS AA

Akrilik polimer dispersiyon
esaslı tek bileşenli yüksek
aderans ve mukavemet
sağlayan emici yüzeyler için
geliştirilmiş kullanıma hazır
genel amaçlı astar ajanıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

İç ve dış mekânlarda
Yatay ve düşey yüzeylerde
Gözenekli beton, lifli plakalarda
Emici ve tozlu yüzeylerde
Uygulama alanlarında kusmaların engellenmesinde
Seramik, karo vb. uygulamaların alçıpan veya benzeri alanlara yapıştırılmasında ön
uygulama ajanı olarak
Düşey yüzeylerde kullanılır.
Su emme değeri yüksek (gaz beton, tuğla) gibi yüzeylerde.

Yüzey yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya vb. gibi yabancı maddelerden
arındırılmış olmalıdır.
Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeyde eski solventli boya var ise uygulamadan önce
yüzeyden temizlenmelidir.
Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki POLİEXS AA uygulama yapılacak olan
yüzeye rulo veya fırça yardımı ile direkt olarak uygulanır.
Tüm yüzeye eşit miktarda iyice yedirilerek tatbik edilir.
Her türlü beton, şap, tamirat ve kaplama uygulamalarından 1 gün önce POLİEXS
AA astar ajanı uygulanmalıdır.
Yağış beklenen ve yağış altındaki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
İki kat olarak uygulama yapılması tavsiye edilir.

10 kg.’lık plastik bidon.
0.150-0.200 gr/m² (Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.)
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POLIEXS AA
GENEL AMAÇLI ASTAR

AVANTAJLAR

DEPOLAMA

UYARILAR

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst
üste 2 sırayı geçmemelidir.

+5 °C’nin altında ve +30 °C’nin üzerindeki uygulamalardan kaçınınız.
Çalışma süresi geçmiş likite su ilavesinde bulunmayınız.
Direkt güneş ışığı ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız
Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan
yüzeylerde uygulanan astardır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Renk                                            
Görünüm                                      
Kimyasal yapısı                            
Yoğunluk                                      
Katı madde oranı                          
Uygulama zemin sıcaklığı              
Kuruma süresi                              
Kullanma sıcaklığı                         

Şeffaf
Likit
Akrilik kopolimer eEsaslı
0,95 Kg/lt.
%10                                                                
+5 ˚C - +25 ˚C
6-24 saat
+5 ˚C - +25 ˚C

Teknik bilgiler 20 ˚C (±2 ˚C) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuarda elde edilen
verilerdir.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

GENEL AMAÇLI ASTARI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Uygulanması kolaydır.
Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir.
Parlamaz.
Derine nüfuz eder.
Solvent içermez.
Su buharı geçirimlidir.
Nemli yüzeylere uygulanabilir.

POLICONTACT
BRÜT BETON ASTARI

POLICONTACT

Akrilik reçine esaslı, aderans
artırıcı brüt beton astarıdır.
Yapışma mukavemeti ve
pürüzlendirme performansı
yüksek bir malzemedir.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvar brüt beton yüzeylere alçı ve sıva
uygulamasından önce aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya vb. yapışmayı önleyecek
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Çatlak ve delikler STRATA tamir harçları ile
onarılmalıdır.

15 kg. POLICONTACT astara % 25 oranında su katılarak düşük devirli bir mikser ile
homojen şeklinde karıştırılır. Karıştırma işlemi uygulama esnasında tekrarlanmalıdır.
POLICONTACT yüzeye rulo ile uygulanmalıdır.

15 kg.‘lık plastik kova.
Yüzeye bağlı olarak 0,150 – 0,250 kg. / m².
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POLICONTACT
BRÜT BETON ASTARI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kapalı ve direkt güneş ışığı almayan, don tehlikesi olmayan bir ortamda depolanmalıdır.
Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
~ 1,60 gr/dm³
Gülkurusu
Kıvamlı
60-120 dk.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BRÜT BETON ASTARI

Yoğunluk
Renk
Viskosite
Kuruma süresi

POLIPRIMER
ŞEFAF ALÇI VE SIVA YÜZEY ASTARI

POLIPRIMER

POLİPRİMER, çimento, alçı ve
kireç yüzeylere derinlemesine
nüfuz edebilen, oldukça
gelişmiş akrilik esaslı bir
astardır. POLİPRİMER,
kullanıma hazır bir ürün
olup, kuruduğunda şeffaf bir
görünüm kazanır.

KULLANIM
ALANLARI

İç ve dış cephelerde, çimento ve alçı esaslı sıva, monolit ve prefabrik beton, gazbeton
ve benzeri yüzeylerde kullanılır. Özellikle eski, çok emici veya yanmış çimentolu ve
benzeri tüm yüksek alkali yüzeylerde, beton, briket ve çimentolu harçlar üzerine,
sabunlaşmayı (kimyasal reaksiyonu) önlemek amacıyla kullanılmalıdır.

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı
maddeler temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden,
kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri
koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar TH-100 ile tamir edilmelidir.

UYGULAMA

POLİPRİMER Astar, dış cephelerde 1/5 oranında su ile karıştırılarak, doğrudan
yüzeye uygulanır. Uygulama, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat
şeklinde, rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle yapılabilir. Derinlemesine nüfuzu
sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir.
Optimum yapışma için üzerine gelecek kaplama kısa sürede yapılmalıdır. Uygulama
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C’nin altında olmamalıdır.
Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

15 lt. plastik kova.
Sarfiyat 0,08 – 0,100 kg./m².
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POLIPRIMER
ŞEFAF ALÇI VE SIVA YÜZEY ASTARI

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

Son derece ince partikül boyutlu, su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı bir astardır.
Aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
Aderansı artırır.
Tozumayı durdurur.
Boya tüketimini azaltır.
Renk solmasını önler.
Yüzey alkalisini azaltır.
Uygulaması kolaydır.
Nefes alma özelliğine sahiptir.

Yoğunluk
Renk
Viskosite
Kuruma süresi

~ 1,60 gr/dm³
Gülkurusu
Kıvamlı
60-120 dk.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

ŞEFAF ALÇI VE SIVA YÜZEY ASTARI

ÖZELLİKLER

Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde
saklayınız. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Daha eski üretim tarihli
malzemeyi öncelikli kullanınız.

M-19 PP
BETON KATKI ELYAFI

M-19 PP çimento bazlı ürünlerin rötreve
büzülme çatlaklarını büyük ölçüde
azaltan, donma - çözülme, yangın, darbe
ve aşınma dayanımı gibi özelliklerini
iyileştiren yüksek performanslı
saf polipropilen liflerdir. %100 saf
polipropilen lifler, karışım içinde
homojen dağılarak üç boyutlu mikro
donatı sistemi oluşturur. Böylece agreda
danelerini bağlayan çimento harcının
performansını önemli ölçüde artırır.

ÖZELLİKLER

M-19 PP

AVANTAJLAR

%100 saf polipropilendir.
Yüksek alkali dayanımlıdır.
Suya dayanıklıdır, paslanmaz.
Asit ve bazlara dayanıklıdır.
Atmosfer gazlarından etkilenmez.
Beton karışımında homojen dağılır.

Betonun erken yaşlardaki rötre ve büzülme çatlaklarını önemli ölçüde azaltır.
Mikro çatlakların oluşmasına engel olduğu için betonun su geçirgenliğini azaltır.
Betonun donma - çözünmeye karşı dayanımını artırır.
Donatının korozyonunu geciktirir.
Beton içinde homojen dağıldığı için çimento harcı için mikro donatı olur.
Betonun darbeye karşı dayanımını artırır.
Betonun dağılmasına engel olarak olası depremde hasarı ve çökme riskini azaltır.
Beton agrega granülometrisini etkilemez.
Sıvalarda aderansı artırır, donatı filesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Rötre donatısı ve sıcaklık donatısı yerine kullanılarak maliyetleri azaltır.
Derzlerde ve beton bitimlerinde kenar ve köşelerin kırılma dayanımını artırır.
Gevrek olan betona sünek bir yapı kazandırır.
Segragasyonu azaltır.
Betonun durabiletisini artırır.
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M-19 PP
BETON KATKI ELYAFI

AMBALAJ VE
SARFİYAT

KULLANIM
ALANLARI

Otoparklarda
Prekast ve prefabrik elemanlarda
Püskürtme betonlarda
Saha betonlarında
Şap betonlarında
İnce döşemelerde
Asma kat, boşluklu döşeme ve kaset kalıp sistemlerde
Beton yollarda
Tamir, sıva ve izolasyon amaçlı çimento esaslı harçlarda
Taşıyıcı özelliği olmayan elemanlarda
Su depoları, yüzme havuzları ve sahil yapılarında ve
termal gerilmelere maruz kalacak betonlarda kullanılır.

Yoğunluk
Renk
Viskosite
Kuruma süresi

~ 1,60 gr/dm³
Gülkurusu
Kıvamlı
60-120 dk.

NOT: Elyaf ve çelik beton katkıların kullanımıyla betonarme sistemlerin ana donatı yoğunluğu
azaltılamaz.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETON KATKI ELYAFI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

0,9 kg.’lık poşet.
Sıva harcı ve şap uygulamaları için 1 m³ betona 0,6 - 1,8 kg. M 19 PP 6 ilave edilmesi
tavsiye edilir. Betonarme uygulamaları için 1 m³ betona 0,9 - 2,7 kg. M 19 PP 12 ilave
edilmesi tavsiye edilir.

CGL-09

BETONLARDA SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI
CGL-09, erken ve nihai yüksek
dayanım sağlayan, özellikle
hazır beton endüstrisi için
geliştirilmiş, çok yönlü,
polikarboksilik eter esaslı
süper akışkanlaştırıcı bir beton
katkısıdır.

KULLANIM
ALANLARI

CGL-09

DOZAJ

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Pompalı veya pompasız yüksek kaliteli hazır beton üretimde, sık donatılı betonarme
elemanlara kolay yerleştirilebilen, kendiliğinden yerleşen beton üretiminde, ayrışmayan,
akıcı kıvamlı Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

CGL-09; 100 kg bağlayıcıya (çimento -mikro silika - uçucu kül - cüruf gibi) 0,8 -1,5
kg oranında kullanılması önerilir. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım
dozajı belirlenir.

Bağlayıc›ı(çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) ve agrega, homojen bir karışım
elde edilinceye
kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma ilave edilecek suyun %80 - %90’i ilave edildikten
sonra, kalan suyla
beraber CGL-09 karışıma ilave edilmelidir CGL-09 karışım içine homojen
olarakdağılmasını sağlamak için, tercihen 100 sn veya laboratuvar deneylerinde
belirlenen sürede karıştırılmalıdır.

180 kg varil ve 20-30 kg bidon

196-197

CGL-09

BETONLARDA SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI

DEPOLAMA

Uygulama esnasında kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETONLARDA SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5 °C’nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır.
Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda
sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle
karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır.
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar
kapakları tekrar kapatılmak koşuluyla, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

CGL-10

BETONLARDA NORMAL AKIŞKANLAŞTIRICI
CGL-10 modifiye lignin süfonat
esaslı, betonun her türlü, iklim
şartlarında su/çimento oranını
düşürerek işlenebilirliğini ve
mekanik özelliklerini artırmak
için kullanılan, su azaltıcı / orta
(mid-range) akışkanlaştırıcı
beton katkı malzemesidir.

KULLANIM
ALANLARI

CGL-10

AVANTAJLARI

UYGULAMA

Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde, donatılı ve donatısız, hafif veya normal
ağırlıklı her türlü betonun üretiminde, akıcı kıvam istenen türlü betonlarda kullanılır.

Katkısız betona göre, su miktarını ağırlıkça en az %5 - %12 oranında azaltır.
Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.
Katkısız betona göre, aynı işlenebilirlikte düşük su/çimento oranı ve kolay
pompalanabilirlik sağlar.
çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştırıcı etkisi, yüksek
dozajlarda ise süperakışkanlaştırıcı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı
çeşitliliğini minimize eder.
Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım,
kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.
Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar ve ayrışma riskini azaltır.
Kalıplı betonlarda ayrışlma yapmadan düşük yüzeyli bitiş elde edilir.
Mastar bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.
CGL 10 içermez; klor birbirlerini iter. Böylece istenilen işlenebilirlik,
daha düşük su miktarı ile sağlanır. Karışım suyunun azalması ile orantılı olarak
mekanik dayanımlar da artar.

Bağlayıcı (çimento-mikro silika-ucucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma ilave edilecek suyun %50 - %70’i ilave
edildikten sonra, kalan suyla beraber CGL-10 karışıma ilave edilmelidir. CGL-10,
karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60 sn. veya laboratuvar
deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.
CGL-10, 100 kg bağlayıcı (çimento-mikro silika-ucucu kül-cüruf) (0,4 - 1,2 kg.
oranında kullanılır. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özeliklerine göre önceden
yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.

198-199

CGL-10

BETONLARDA NORMAL AKIŞKANLAŞTIRICI

AMBALAJ VE
SARFİYAT

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5 °C’nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır.
Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda
sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle
karıştırılmalıdır karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır.
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar
kapakları tekrar kapatılmak koşuluyla, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Uygulama esnasında kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETONLARDA NORMAL AKIŞKANLAŞTIRICI

DEPOLAMA

230 kg varil ve 20 kg bidon

ÜRÜN KILAVUZU
www.stratakim.com

“yapılarda altın koruma”

KALIP YAĞLARI

KALIP YAĞLARI

POLIOIL ÇELİK

ÇELİK VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

POLIOIL ÇELİK

Kürleme sıcaklıklarına
dayanıklı, beton dökümünden
sonra kalıpların kolay
sökülmesini sağlayan bir kalıp
ayırıcı yağdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Her türlü çelik kalıp sisteminde kullanılır.

POLIOIL ÇELİK kullanım öncesi uygulama yapılacak kalıpların her türlü toz, kir, kar
vb. maddelerden arındırılması gerekmektedir.

POLIOIL ÇELİK kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanım öncesi çalkalayınız
ve ince bir tabaka halinde rulo ile uygulayınız. Ürünün yüzeye eşit miktarda
dağıtılmasına dikkat ediniz.

30 ve 210 kg.’lık bidon.
Uygulama yöntemine bağlı olarak 1 lt. = 25 – 40 m².

202-203

POLIOIL ÇELİK
DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 24 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Görünüm
Yoğunluk
Parlama noktası
Ph değeri

Yağ sarısı parlık likit
(20˚C)-0,85 gr/cm³
95 ˚C üzeri
6-7

KALIP YAĞLARI

ÇELİK VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

ÇELİK VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

POLIOIL AHŞAP

AHŞAP VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

POLIOIL AHŞAP

Kürleme sıcaklıklarına
dayanıklı, beton dökümünden
sonra kalıpların kolay
sökülmesini sağlayan bir kalıp
ayırıcı yağıdır.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Her türlü ahşap kalıp sisteminde kullanılır.

POLIOIL AHŞAP kullanım öncesi uygulama yapılacak kalıpların her türlü toz, kir,
kar vb. maddelerden arındırılması gerekmektedir.

POLIOIL AHŞAP kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanım öncesi çalkalayınız
ve ince bir tabaka halinde rulo ile uygulayınız. Ürünün yüzeye eşit miktarda
dağıtılmasına dikkat ediniz.

30 ve 210 kg.’lık bidon.
Uygulama yöntemine bağlı olarak 1 lt. = 25 – 40 m².

204-205

POLIOIL AHŞAP
DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 24 aydır.

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas
ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Görünüm
Yoğunluk
Parlama noktası
Ph değeri

Yağ sarısı parlık likit
(20˚C)-0,85 gr/cm³
95 ˚C üzeri
6-7

KALIP YAĞLARI

AHŞAP VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

AHŞAP VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

ÜRÜN KILAVUZU
www.stratakim.com

“yapılarda altın koruma”

EPOKSİLER

EPOKSİLER

POLI-0150 LV

SOLVENTSİZ EPOKSİ EMPRENYE ASTAR

POLI-0150 LV

Solvent içermeyen epoksi esaslı yüzey
emprenye astarıdır. İyi penetrasyon özelliğine
sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik
mukavemeti yüksek bir astardır. Beton
zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur,
mukavemetini artırır ve kendisinden sonra
gelecek epoksi kaplama veya boyaları için
yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak
betonun tozumasını engellemek amacı ile de
kullanılabilir.

UYGULAMA
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, zeminin tozuma yapmaması için tek başına
veya self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara
ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile
pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz
vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Emprenye Astar (POLİ0150 LV) ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra diğer epoksi
katların uygulaması yapılabilir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

DEPOLAMA

A/B: 17/8 =25 kg takım

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren, ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün, teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

208-209

POLI-0150 LV

SOLVENTSİZ EPOKSİ EMPRENYE ASTAR

SAĞLIK VE
GÜVENLİK

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karışım)
Viskozite
Katı madde karışım (%)
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

POLİ-0150 LV
2
1,00-1,10 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
200-400 mPas
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
İnceltilmez
A/B: 68/32 (Ağırlıkça)
30-40 Dakika /23˚C, 200 g. (DIN 16945)
Rulo, Fırça
Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²
Toz kuruma
3-4 saat 23°C TS 4317
Dokunma kuruması
8-10 saat 23°C TS 4317
Tam kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Asetik asit (CH3COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Ksilen                                                     
Etil alkol                                                 
Solventler                                
    
Kromik asit (H2CRO4) %10                 
Sodyum hidroklit (NaOH)                    

3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
2
2
2_1
2
2_1
2
2
2
2
3

%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı, - Eğilim

MEKANİK
DAYANIM

Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
E-Modül (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)

   20 ~ 24
     1,8 – 2,0
    20 ~ 24
0,5

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ EMPRENYE ASTARI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili
hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik
ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik
bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven
gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-0500 MV
SOLVENTSİZ EPOKSİ MORTAR ASTAR

POLI-0500 MV

Solvent içermeyen epoksi esaslı yüzey
emprenye astarıdır. İyi penetrasyon özelliğine
sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik
mukavemeti yüksek bir astardır. Beton
zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur,
mukavemetini artırır ve kendisinden sonra
gelecek epoksi kaplama veya boyaları için
yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak
betonun tozumasını engellemek amacı ile de
kullanılabilir.

KULLANIM
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar ve arıtma tesislerinin yanısıra, ağır
forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, zeminin tozuma yapmaması için
tek başına veya self levelling ve epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara
ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile
pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz
vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Emprenye Astar (POLİ0150 LV) ile emprenye edilir ve POLİ-0500 MV 1:1 oranında kuars ile karıştırılarak
öngörülen sarfiyatta mala ile uygulanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra
diğer epoksi katların uygulaması yapılabilir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

DEPOLAMA

A/B: 16/8 =24 kg. takım.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren, ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün, teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

210-211

POLI-0500 MV
SOLVENTSİZ EPOKSİ MORTAR ASTAR

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karışım)
Viskozite
Katı madde karışım (%)
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

POLİ-0500 MV
2
1,00-1,10 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
700-1000 mPas
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
İnceltilmez
A/B: 100/50 (Ağırlıkça)
30-40 Dakika /23˚C, 200 g. (DIN 16945)
Rulo, Fırça
Yüzeye bağlı olarak 150 - 500 gr/m²
Toz kuruma
3-4 saat 23°C TS 4317
Dokunma kuruması
8-10saat 23°C TS 4317
Tam kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Asetik asit (CH3COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Ksilen                                                     
Etil alkol                                                 
Solventler                                
    
Kromik asit (H2CRO4) %10                 
Sodyum hidroklit (NaOH)                    

3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
2
2
2_1
2
2_1
2
2
2
2
3

%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
E-Modül (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)

   20 ~ 24
     1,8 – 2,0
    20 ~ 24
0,5

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ MORTAR ASTAR

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-190

SOLVENTSİZ EPOKSİ ŞEFFAF KAPLAMA

POLI-190

Solvent icrmeyen epoksi esaslı
seffaf kaplama malzemesidir.
iyi penetrasyon özelliğine
sahip, kimyasallara dayanıklı,
mekanik mukavemeti yüksek
bir kaplamadır.

KULLANIM
ALANLARI

Alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, ilaç sektörü gıda sektörü laboratuarlar,
otoparklar, mağazalar ve benzeri alanlarda tek basına vernik veya dekoratif renkli
kuarslarla mortar kaplama olarak uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya
zımpara ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey ek parlak ise yine freze veya kum
püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa
yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen Yüzeylere astar
uygulamasından sonra, solventsiz epoksi şeffaf kaplama dişli yüzeylerde mala ile
istenilen kalınlığa uygun sarfiyatla yüzeye serilir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

DEPOLAMA

A/B: 16 / 8 =24 kg.’lık takım.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25 ºC’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamıs orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

212-213

POLI-190

SOLVENTSİZ EPOKSİ ŞEFFAF KAPLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karısım)
Viskozite
Katı madde karısım (%)
Uygulama tineri
Karısım oranı
Karısım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi:

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

POLİ 190
2
1,00-1,10 gr/cm² 20ºC TS EN ISO 2811-1
300-500 mPas
Ağırlıkca 100
Hacimce 100
İnceltilmez
A/B: 2/1 (Ağırlık)
30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Rulo, Fırca
Yüzeye bağlı olarak 1mm kalınlık için m²’de 1,1 kg.
Toz Kuruma
3-4 saat 23ºC TS 4317
Dokunma Kuruması
8-10saat 23ºC TS 4317
Tam Kuruma
7 gr 23ºC TS 4317

KİMYASAL MADDE			
Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Asetik asit (CH3COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Ksilen
Etil alkol
Solventler
Kromik asit (H2CRO4)
Sodyum hidroksit (NaOH)
Eğilim

DAYANIM
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

%10

3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
2
2
2_1
2
2_1
2
2
2
2
3

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
E-Modül (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)

20 ~ 24
1,8 – 2,0
20 ~ 24
0,5

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ ŞEFFAF KAPLAMA

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet isaret ve uyarılarna dikkat ediniz.
Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC)
uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan ürün Güvenlik Bilgi
Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyunuz.
Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını
solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-2240

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

POLI-2240

Solvent içermeyen,
kendiliğinden yayılabilen,
mekanik mukavemeti ve
kimyasal dayanımı yüksek,
epoksi esaslı zemin kaplama
malzemesidir.

KULLANIM
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile
arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip
spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile
alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler solventsiz epoksi astar (POLI-0150 LV) ile astarlanır.
Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra solventsiz epoksi self levelling
(POLI-2240) uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa solventsiz epoksi self
levelling (POLI-2240) mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır.
Pürüzlü bir yüzey isteniyorsa istediğimiz pürüzlülüğe göre kuars seçilir ve serpilir.
Ertesi gün serbest kuars taneleri süpürüp raspa yaparak uzaklaştırılır. Daha sonra
tekrar epoksi self levelling (POLI-2240) sıyırmak suretiyle çekilir. Sertleştikten sonra
solventsiz epoksi (POLI-2240) son kat rulo ile uygulanarak sonlanır.

ÖZELLİKLER

Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı
dirençlidir, derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım
gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

A/B/C:10,0/2,5/12,5= 25 kg.’lık takım.

DEPOLAMA

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına
dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve serin
olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün, teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

214-215

POLI-2240

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karışım)
Katı madde karışım (%)

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

Shore D
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Sodyum hidroksit (NaOH)
Ksilen
Etil alkol
Solvent nafta

3_2
2
3
3_2
3_2
2
3
1
1
1

%10
%20
%10
%20
%10
%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Basınç dayanımı (N/mm²)
Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
E-Modül (N/mm²)
Aşınma dayanımı (mg)

    52 ~ 55
     18 ~ 20
    0,8 – 1,0
    24 ~ 26
   18 ~ 20
     ~ 35

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985
Taber, ASTM D 4060-95

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

TEKNİK
ÖZELLİKLER

POLİ-2240
3
1,80-1,90 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
80- ASTM D 2240, DIN 53505
İnceltilmez
Ağırlıkça : A/B/C : 40/10/50
30-40 dakika /23˚C, 200 g. DIN 16945
Mala, Rakel
1 mm kalınlık için 1,8 kg.
Toz Kuruma
3-4 saat 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
10-12 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

POLI-2248

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

POLI-2248

Solvent içermeyen, kendiliğinden
yayılabilen, mekanik mukavemeti
ve kimyasal dayanımı yüksek,
epoksi esaslı bir zemin kaplama
malzemesidir.

KULLANIM
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile
arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip
spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile
alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Astar (POLİ-0150 LV) ile astarlanır.
Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra Solventsiz Epoksi Self Levelling
(POLİ-2448) uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa Solventsiz Epoksi
Self Levelling (POLİ-2448) mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp
bırakılır. Pürüzlü bir yüzey isteniyorsa istediğimiz pürüzlülüğe göre kuars seçilir ve
serpilir. Ertesi gün serbest kuars taneleri süpürüp raspa yaparak uzaklaştırılır. Daha
sonra tekrar Epoksi Self Levelling (POLİ-2448) sıyırmak suretiyle çekilir. Sertleştikten
sonra Solventsiz Epoksi (POLİ-2448) son kat rulo ile uygulanarak sonlanır.

ÖZELLİKLER

Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı
dirençlidir, derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım
gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

A/B/C: 12/3/10 = 25 kg.’lık takım.

DEPOLAMA

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

216-217

POLI-2248

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karışım)
Katı madde Karışım (%)
Shore D
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

POLİ-2248
3
1,70-1,90 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
85- ASTM D 2240, DIN 53505
İnceltilmez
Ağırlıkça : A/B/C :48/12/40
30-40 Dakika /23˚C,200 g. DIN 16945
Mala, Rakel
1 mm kalınlık için 1,8 kg.
Toz Kuruma
3-4 saat 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
10-12 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE			
Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Asetik asit (CH3COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Ksilen
Solvent Nafta
Etil alkol

DAYANIM
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

3
3
3
3
3
3
2
1
2_1
1
2_1
1
3
2
2

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Basınç dayanımı (N/mm²)
Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
E-Modül (N/mm²)
Aşınma dayanımı (mg)

   40 ~ 45
     15 ~ 20
    0,8 – 1,0
    10 ~ 12
    18 ~ 20
~ 30

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985
Taber, ASTM D 4060-95

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLING

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-3280

SOLVENTSİZ POLİÜRETAN SELF LEVELLING

POLI-3280

Solvent içermeyen
kendiliğinden yayılabilen
mekanik mukavemeti yüksek ve
hijyenik poliüretan esaslı zemin
kaplama malzemesidir.

KULLANIM
ALANLARI

Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigofrik araç kasaları, alışveriş merkezleri,
atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar,
otoparklar, arıtma tesisleri ve ağır forklift trafiğinin olduğu alanlarda uygulanabilir.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile
arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip
spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile
alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Epuco Solventsiz Poliüretan Astar (POLİ-0150) veya
Solventsiz Epoksi Astar (POLİ-0150 LV) ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç
24 saat sonra Epuco Solventsiz Poliüretan Self Levelling (POLİ-3280) uygulaması
yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa Epuco Solventsiz Poliüretan Self Levelling
(POLİ-3280) mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır. Pürüzlü
bir yüzey isteniyorsa istediğimiz pürüzlülüğe göre jelleşmeye yakın %15‘i geçmemek
şartıyla kuars serpilir. Sertleştikten sonra Epuco HB Poliüretan (POLİ-5200 AL) son kat
airless sprey veya rulo ile uygulanarak sonlanır.

ÖZELLİKLER

Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir, derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir,
hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

A/B: 16/4 = 20 kg.’lık takım.

DEPOLAMA

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

218-219

POLI-3280

SOLVENTSİZ POLİÜRETAN SELF LEVELLING

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk
Shore D
Katı madde (%)
Karışım
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Uygulama alanı
Kuruma süresi

POLİ-3280
2
1,30-1,40 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
75 – 80
ASTM D 2240, DIN 53505
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
İnceltilmez
Ağırlıkça 100:25
30-40 Dakika /23˚C, 200 g. (DIN 16945)
Mala, Rakel
1 mm kalınlık için 1,40 kg sarfiyat gereklidir.
Toz Kuruma
1-2 saat 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
5-7 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Asetik asit (CH3COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Ksilen
Solvent nafta
Etil alkol

3
3
3
3
1
2_1
1
2
1
1
1

%10
%20
%10
%20
%10
%10
%20
%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Basınç dayanımı (N/mm²)
Çekme dayanımı (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
E-Modül (N/mm²)
Aşınma dayanımı

   30 ~ 40
     10 ~ 12
15 ~ 20
   ~ 150
     ~ 50-55

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 53504 TS 1967
Taber, ASTM D 4060-95

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ POLİÜRETAN SELF LEVELLING

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-4000
SOLVENTSİZ EPOKSİ SONKAT

POLI-4000

Solventsiz Epoksi Boya, iki
komponentli epoksi kaplamadır.
Belirgin özellikleri yüksek yüzey
sertliği, su ve kimyasal ve direnci,
yüksek mekanik direnci kolay
temizlenebilmesidir.

UYGULAMA
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, su tankları, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır
forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton üzerine sonkat
olarak uygulanır.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Beton yüzeylerde toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton
yüzey Solventsiz Epoksi Emprenye Astar (POLİ-0150 LV) ile uygulama talimatları
dikkate alınarak emprenye olacak şekilde astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki çatlak ve
çukurlar epoksi macun kullanılarak tamir edilmelidir.
Astar yüzey POLİ-4000 Solventsiz Epoksi sonkat ile uygulama talimatları dikkate
alınarak yaklaşık 200-300µ kuru film olacak şekilde fırça rulo veya airless pistole ile
tatbik edilir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

DEPOLAMA

A/B: 17+3= 20 kg.’lık takım.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25 °C’de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

220-221

POLI-4000

SOLVENTSİZ EPOKSİ SONKAT

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlandığına emin olunuz. Maske, eldiven
gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

Kodu
Komponent sayısı
Parlaklık
Yoğunluk
Viskozite
Katı madde karışım (%)

KİMYASAL
DAYANIM

KİMYASAL MADDE			
Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)

DAYANIM
%10
%20
%10
%20
%10
%10

3_2
3_2
3_2
3_2
3
2

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ SONKAT

Shore D
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

POLİ-4000
2
Parlak
1,50-1,70 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1
1500-2000 mPas
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
~ 80- ASTM D 2240, DIN 53505
İnceltilmez
Ağırlıkça :A/B: 85/15
30-40 dak. /23˚C, 200 g. (DIN 16945)
Fırça, Rulo, Havasız Püskürtme
400 gr /m² (225-250 µ kuru film kalınlığı)
Toz Kuruma
60-90 dk. 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
5-7 saat 23°C TS 4317
Montaj Kuruması
24 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

POLI-4200 TX
SOLVENTSİZ TİX EPOKSİ SONKAT

POLI-4200 TX

Solventsiz Epoksi Boya, iki
komponentli tiksotropik epoksi
kaplamadır. Yüksek yüzey
sertliği, su ve kimyasal direnci,
yüksek mekanik direnci, kolay
temizlenebilmesi belirgin
özellikleridir.

UYGULAMA
ALANLARI

UYGULAMA
ŞEKLİ

AMBALAJ VE
SARFİYAT
DEPOLAMA

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton üzerine sonkat olarak
uygulanır.

Beton yüzeylerde toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton
yüzey Solventsiz Epoksi Emprenye astar (POLİ-0150 LV) ile uygulama talimatları
dikkate alınarak emprenye olacak şekilde astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki çatlak ve
çukurlar epoksi macun kullanılarak tamir edilmelidir.
Astar yüzey POLİ-4200 TX Solventsiz Epoksi sonkat ile uygulama talimatları dikkate
alınarak yaklaşık 200-300µ kuru film olacak şekilde mala ile tatbik edilir,rulo ile
taranarak uygulamasonlandırılır.

A/B: 18.0 / 2.0= 20 kg takım

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25 °C’de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

222-223

POLI-4200 TX
SOLVENTSİZ TİX EPOKSİ SONKAT

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kodu
Komponent sayısı
Parlaklık
Yoğunluk
Viskozite
Katı madde karışım (%)
Shore D
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

KİMYASAL
DAYANIM

POLİ-4200 TX
2
Parlak
1,70-1,90 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1
Tix
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
70
İnceltilmez
Ağırlıkça :A/B: 90/10
40-60 dak. /23˚C, 200 g. DIN 16945
Fırça, Rulo
400 gr /m² (200-225 µ kuru film kalınlığı)
Toz Kuruma
60-90 dk. 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
6-8 saat 23°C TS 4317
Kat Kabul
24 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Ksilen
Etil alkol
Solvent Nafta
Sodyum hidroksit (NaOH)

3_2
3_2
3_2
3_2
3
2
2
2
3
3

%10
%20
%10
%20
%10
%10

%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ TİX EPOKSİ SONKAT

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-5200 AL
ALİFATİK POLİÜRETAN SONKAT BOYA

POLI-5200 AL

Poliüretan / Akrilik - alifatik
izosiyanat esaslı iki bileşenli
High Build bir sonkattır.
Belirgin özellikleri parlaklığı,
parlaklık kalıcılığı, yüksek
solvent ve çizilmelere
dirençlidir.

UYGULAMA
ALANLARI

Ticari araçlar, çeşitli makineler, tank ve çelik yapı gibi yüzeylerde, zemin
kaplamalarında, yol çizgi boyalarında atmosfer koşullarına dayanıklı, kalıcı renk ve
parlaklık istenen sistemlerde sonkat olarak kullanılır.

UYGULAMA
ŞEKLİ

Alifatik Poliüretan Son Kat boya (POLİ-5200 AL) A komponenti ağırlıkça 3:1
oranında B komponenti ile karıştırılır. Gerekirse uygulama viskozitesine gelmesi için
% 5-15 T-400 POLİÜRETAN Tiner ilave edilir.

AMBALAJ VE
SARFİYAT

DEPOLAMA

A/B: 15/5 = 20 kg.’lık takım.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

224-225

POLI-5200 AL
ALİFATİK POLİÜRETAN SONKAT BOYA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kodu
Parlaklık
Yoğunluk
Katı madde karışım (%)
Uygulama tineri
Sertleştirici oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Uygulama viskozitesi
Kuruma süresi

Alevlenme noktası

POLİ-5200 AL
Parlak
1,20-1,30 gr/ml (Renge Bağlı)
Ağırlıkça 71±2 (Renge Bağlı)
Hacimce 63±2 (Renge Bağlı)
T-0400-ATN (Poliüretan Tiner)
Ağırlıkça : 3:1
6-8 Saat /20˚C,200 g.
Havalı Püskürtme, Havasız Püskürtme, Daldırma, Elektrostatik,Rulo
11-12 m2 / lt (50 µ kuru film kalınlığı)
18-25 sn/DINCUP4/20˚C
Toz kuruma
20 dk 20°C
Dokunma kuruması
60 dk 20°C
Montaj kuruması
8 saat 20°C
Fırın kuruma
30 dk 80°C
≥ 21˚C

EPOKSİLER

ALİFATİK POLİÜRETAN SONKAT BOYA

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

POLI-1010 TX

SOLVENTSİZ EPOKSİ TAMİR VE YAPIŞTIRMA HARCI

POLI-1010 TX

Solvent içermeyen, epoksi esaslı,
iki komponentli, tiksotropik tamir
ve yapıştırma harcıdır. Zeminde,
betonda ve duvarda oluşan
çatlakların tamirinin yapılmasında,
köşe ve kenarlarda delik ve
boşluk doldurmada ve birçok
yapı elemanının yapıştırılmasında
güvenle kullanılır.

UYGULAMA
ALANLARI

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler; uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift
ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, köprü taşıyıcı plakaların, makine
temellerinin bağlama civatalarının, vinç ray hatlarının montajında dolgu, tamir ve
yapıştırma harcı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir.
Birçok yapı malzemesine çok iyi yapışır, tiksotropiktir, sarkma yapmaz. Dikey
yüzeylerde kullanılabilir, astar gerektirmez, solvent içermez ve neme karşı toleranslıdır.

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT
DEPOLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara
ile uzaklaştırılmalıdır. Tamir edilecek çatlaklar V şeklinde açılmalı, yüzeyde yağ
varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Yapıştırma amaçlı kullanılırken
yapışacak yüzeylerin yağsız ve tozsuz olmasına dikkat edilmeli, karışım pot-life
süresi dolmadan kullanılmalıdır.

A/B : 4,5 kg + 1,5 kg = 6,0 kg takım kombine kutu.
A/B : 0,9 kg + 0,3 kg = 1,2 kg mini pack.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C’de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

226-227

POLI-1010 TX

SOLVENTSİZ EPOKSİ TAMİR VE YAPIŞTIRMA HARCI

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven
gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk
Shore D
Katı madde karışım (%)
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

POLİ-1010 TX
2
1,60-1,70 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
85 - ASTM D 2240, DIN 53505
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
İnceltilmez
Ağırlıkça : A/B : 3/1
Hacimce : A/B : 3/1
30-50 Dakika /23˚C, 200 g. DIN 16945
Mala, Spatula
Kullanım amacına göre değişkenlik gösterir.
Toz Kuruma
4-5 saat 25°C TS 4317
Dokunma Kuruması
7-8 saat 25°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 25°C TS 4317

MEKANİK
DAYANIM
Çekme - kesme deneyi(N/mm²)
Pull-Off (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
Elastiside modülü (N/mm²)

     

10 ~ 12
1,5 ~2,0
20 ~ 22
~ 2300

DIN 53283
ASTM C 1583-4
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ TAMİR VE YAPIŞTIRMA HARCI

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

POLI-1025 TX

SOLVENTSİZ EPOKSİ ANKRAJ, MONTAJ VE ONARIM HARCI

POLI-1025 TX

Solvent içermeyen, epoksi esaslı,
iki komponentli, tiksotropik ankraj
montaj ve onarım harcıdır. Zeminde,
betonda ve duvarda oluşan
çatlakların tamirinin yapılmasında,
köşe ve kenarlarda delik ve boşluk
doldurmada ve birçok yardımcı
yapı elemanının yapıştırılmasında
güvenle kullanılır.

UYGULAMA
ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT
DEPOLAMA

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler,
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, temel ve dilatasyonlarda, köprü taşıyıcı
plakaların, makine temellerinin bağlama cıvatalarının, vinç ray hatlarının montajında
dolgu, tamir ve yapıştırma harcı olarak kullanılır.
Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir.
Birçok yapı malzemesine çok iyi yapışır, tiksotropiktir, sarkma yapmaz; Dikey
yüzeylerde kullanılabilir, astar gerektirmez. Solvent içermez, neme karşı toleranslıdır.
Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara
ile uzaklaştırılmalıdır. Tamir edilecek çatlaklar V şeklinde açılmalı, yüzeyde yağ
varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Yapıştırma amaçlı kullanılırken
yapışacak yüzeylerin yağsız ve tozsuz olmasına, özellikle dilatasyon bandı
yapıştırılmasında, bandın omega şeklinde sabitlenmesine dikkat edilmeli, karışım
pot-life süresi dolmadan kullanılmalıdır.

A/B: 3,75 kg + 1,25 kg = 5,0 kg takım kombine kutu.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25 °C de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

228-229

POLI-1025 TX

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk
Shore D
Katı madde karışım (%)
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi

MEKANİK
DAYANIM

POLİ-1025 TX
2
1,65-1,75 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
85 - ASTM D 2240, DIN 53505
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
İnceltilmez
Ağırlıkça : A/B : 3/1
Hacimce : A/B : 3/1
30-50 Dakika /23˚C, 200 g. DIN 16945
Mala, Spatula
Kullanım amacına göre değişkenlik gösterir.
Toz Kuruma
4-5 saat 25°C TS 4317
Dokunma Kuruması
7-8 saat 25°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 25°C TS 4317

Çekme - kesme deneyi(N/mm²)
Pull-off (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
Elastiside modülü (N/mm²)

10 ~ 12
1,5 ~2,0
20 ~ 22
~ 2300

DIN 53283
ASTM C 1583-4
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ EPOKSİ ANKRAJ, MONTAJ VE ONARIM HARCI

SOLVENTSİZ EPOKSİ ANKRAJ, MONTAJ VE ONARIM HARCI

POLI-1600

EPOKSİ SİLİNEBİLİR DERZ DOLGUSU

Epoksi esaslı, iki komponentli,
kimyasallara dayanıklı,
endüstriyel kullanım amaçlı
seramik ve diğer derzlerin
dolgu malzemesidir.

POLI-1600

KULLANIM
ALANLARI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT
DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

Kimyasal üretim yapan tesislerde, gıda tesislerinde, yemekhanelerde, asitli içecek
fabrikalarında kısacası tüm kimyasal dayanım gerektiren tesislerde kullanılır.

A ve B komponentleri homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra spatula veya çekpas
ile derzlere doldurulur. Islatılmış sünger ile dolgu yapılmış yüzey temizlenerek
kurumaya bırakılır. Uygulama sırasında derzlerin kuru olmasına ve karışım ömrüne
dikkat edilmelidir.

4,75 + 0,25 = 5 kg. kombine kutu.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar
kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve
serin olmalı; depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler
dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25 °C de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal
ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.
Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslar arasıstandartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

230-231

POLI-1600

EPOKSİ SİLİNEBİLİR DERZ DOLGUSU

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk
Katı madde (%)
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Sertlik (Shore D)
Kuruma süresi

POLİ-1600
2
1,90 – 2,00 gr/cm3 20 0C
Ağırlıkça 100
Tinerle inceltilmez
Ağırlıkça A/B: 95 / 5
30 - 50 Dakika /23˚C-200 g DIN 16945
80
Toz Kuruma
1,5-3 saat 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
8-10 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE				

DAYANIM

Sülfirik asit (H2SO4)
Sülfirik asit (H2SO4)
Hidroklorik asit (HCL)
Hidroklorik asit (HCL)
Nitrik asit (HNO3)
Nitrik asit (HNO3)
Asetik asit (CH3COOH)
Asetik asit (CH3COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Laktik asit (CH3CHOH-COOH)
Formik asit (HCOOH)
Formik asit (HCOOH)
Ksilen
Etil alkol
Solventler
Kromik asit (H2CRO4) %10
Sodyum hidroksit (NaOH)
Eğilim

3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
3_2
2
2
2_1
2
2_1
2
2
2
2
3

%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

		

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
E-Modül (N/mm²)
Eğilme dayanımı (N/mm²)

22 ~ 26
1,8 – 2,0
    18 ~ 20
     0,5

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985

EPOKSİLER

EPOKSİ SİLİNEBİLİR DERZ DOLGUSU

TEKNİK
ÖZELLİKLER

POLI-2587

SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ SELF LEVELLING
Solvent içermeyen,
kendiliğinden yayılabilen,
mekanik mukavemeti ve
kimyasal dayanımı yüksek bir
epoksi esaslı zemin kaplama
malzemesidir.

POLI-2587

Topraklama plakalarının tespiti:
Her topraklama noktası 100m² alandaki iletkenliği sağlayabilir. Her topraklama noktası arasındaki en uzun mesafenin 10 m.
olmasına dikkat ediniz. Topraklama noktalarını dikkatlice temizleyiniz. Daha uzun mesafelerde ilave plaka kullanılmalıdır. Eğer saha
koşulları ilave topraklama plakası kullanılmasına izin vermiyorsa, uzun mesafeler (>/10m) bakır bantlar kullanılarak birleştirilmelidir.
Topraklama noktaları yapının ana hattına bağlanmalıdır. Bu işlem konuyla ilgili yönetmelikler dahilinde bir elektrik mühendisi
tarafından yapılıp onaylanmalıdır.
Topraklama bağlantılarının sayısı:
Her oda için en az 2 nokta gereklidir. Topraklama bağlantılarının optimum sayısı yerel koşullara bağlıdır ve yazılı dokümanlarla
belirtilmelidir. Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya
yansıması iletkenliği ortadan kaldırabilir veya azaltabilir. Kaplamanın renginin tam olarak birbiriyle tutması için her aynı alandaki
POLİ-0100 AS aynı üretim numaralı üründen kullanıldığına dikkat ediniz. Bazı durumlarda yüksek noktasal yük ile birlikte yerden
ısıtma sistemi veya yüksek ortam sıcaklığı olan yerlerde reçinede izler oluşabilir. Eğer ortamı ısıtmak gerekiyorsa ise gaz, yağ,
parafin veya diğer fosil fuel ısıtıcıları kullanmayınız. Bunlar yüzey görünümünü etkileyen yüksek miktarda CO2 ve H2O su buharı
ortaya çıkarır. Isıtma amaçlı sadece elektrikli ılık hava üfleyici sistemleri kullanınız.

KULLANIM
ALANLARI

YÜZEYİN
HAZIRLANMASI

UYGULAMA

AMBALAJ VE
SARFİYAT

Uçak hangarlarında, otomobil fabrikalarında, sağlık sektörü ile ilgili laboratuarlarda, boyama atölyelerinde,
elektrik ve elektronik laboratuarlarında uygulanabilir.
Kondaktiv astar tabakası:
Astarın üzerini kumla köreltmeyiniz. Taze uygulanmış POLİ-0100 AS rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az
24 saat süreyle korunmalıdır. Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz. Astar tabaka tüm yüzeyde
dokunma kürünü aldıktan sonra POLİ 2587 AS iletken tabakanın uygulamasına geçiniz. Aksi takdirde yüzeyde
buruşma veya iletken özelliklerin etkilenmesi riski oluşabilir.
Uygulama yapılan zemin alanı
Ölçüm sayıları
< 10 m²
1 ölçüm / m²
10-100 m²
10 - 20 ölçüm
> 100 m²
10 ölçüm / 100m²
Sınırlamalar:
Ölçüm yapılan noktalar arasında en az 50 cm mesafe olmalıdır. Gereken değerden daha düşük/yüksek değer
okunması durumunda bu yetersiz sonucu veren noktanın 50 cm çevresi içerisinde ilave ölçüm alınmalıdır.
Eğer nihai kaplama üzerinde birden çok ölçüm (RE) > 1 • 10-6 Ω ise (elektrostatik olarak iletken zeminlerde
(ECF)), ama üzerinde yürüme testi (< 100 V, IEC 61340-4-5, IEC 61340-5-1, ESD STM 07.2-1999) ve/veya
sistem testi (< 35M Ω, IEC 61340-5-1) sonuçları istenilen değerler içerisindeyse, tüm alan kabul edilebilir.
Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey
çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ
varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Astar (POLİ-0150
LV) ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra bakır baralar 0.5 x 0.5 m kareler oluşturacak
şekilde zemine yapıştırılır. Birbirleri ile fiziksel teması sağlandıktan sonra su bazlı epoksi kondaktiv astar
(POLİ-0100 AS) mala veya rulo ile belirtilen sarfiyat miktarına uygun şekilde uygulanır. 1 gün ara verdikten
sonra Solventsiz Epoksi İletken Self Levelling (POLİ-2587 AS) mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz
kabarcıkları alınıp kurumaya bırakılır.
A/B/ : 17,4/2,6 = 20 kg. takım.
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SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ SELF LEVELLING

DEPOLAMA

SAĞLIĞA
ZARARLILIK

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Yüzeyde
oluşan statik elektriğin alt katmandaki iletkenlere ulaşarak toprağa ulaşmasını sağlar. Derzsiz
yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır,
solvent içermez.

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına
dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru ve serin olmalı ;
depo iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak
depolanmalıdır. 15-25 °C de, rutubetsiz, kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf
ömrü vardır.
Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan
uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından
hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine
uyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yapıldığına emin olunuz. Maske, eldiven gibi
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş
kaynaklarından uzak tutunuz.

Kodu
Komponent sayısı
Yoğunluk (Karışım)
Katı madde karışım (%)
Shore D
Uygulama tineri
Karışım oranı
Karışım ömrü
Elektrik iletkenlik katsayısı  
Uygulama şekli
Sarfiyat
Kuruma süresi
  

KİMYASAL
DAYANIM
TABLOSU

POLİ-2587
2
1,70-1,90 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Ağırlıkça 100
Hacimce 100
85- ASTM D 2240, DIN 53505
İnceltilmez
Ağırlıkça: A/B :87/13
30-40 Dakika /23˚C,200 g. DIN 16945
10-6 Ω ( DIN 51953)
Mala, Rakel
1 mm kalınlık için 1,8 kg.
Toz Kuruma
3-4 saat 23°C TS 4317
Dokunma Kuruması
10-12 saat 23°C TS 4317
Tam Kuruma
7 gün 23°C TS 4317

KİMYASAL MADDE		

DAYANIM

KİMYASAL MADDE			

DAYANIM

Sülfirik Asit (H2SO4)
Sülfirik Asit (H2SO4)
Hidroklorik Asit (HCL)
Hidroklorik Asit (HCL)
Nitrik Asit (HNO3)
Nitrik Asit (HNO3)
Asetik Asit (CH3COOH)
Asetik Asit (CH3COOH)
Formik Asit (HCOOH)
Formik Asit (HCOOH)

3
3
3
3
3
3
2
1
2_1
1

Laktik asit (CH3CHOH-COOH) %10
Laktik asit (CH3CHOH-COOH) %20
Ksilen			
Solvent nafta
Etil alkol			
Eğilim

2_1
1
3
2
2

%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20
%10
%20

1 Dayanıksız, 2 Dayanıklı, 3 Çok Dayanıklı

MEKANİK
DAYANIM

Basınç dayanımı (N/mm²)
Çekme dayanımı (N/mm²)
Çekme uzaması (%)
Eğilme dayanımı (N/mm²)
E-Modül (N/mm²)
Aşınma dayanımı (mg)

40 ~ 45
15 ~ 20
0,8 – 1,0
10 ~ 12
18 ~ 20
~ 30

DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 53504 TS 1967
DIN 52371 TS 985
DIN 52371 TS 985
Taber, ASTM D 4060-95

EPOKSİLER

SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ SELF LEVELLING

ÖZELLİKLER

ÜRÜN KILAVUZU
www.stratakim.com

“yapılarda altın koruma”

YARDIMCI MALZEMELER

MORTAR POINT 360
HARÇ VE DERZLEME TABANCASI

POWER PRO GUN C4
DERZ DOLGU TABANCASI

En son teknoloji ağır iş derz
dolgu tabancası hem 310 ml.
hem 400 ml. tüpler için ekstra
tetik geri çekme özellikli ve
kanca uçlu tabancadır.

TECHNIC FOIL PACK GUN
SOSİS PAKETLER İÇİN TABANCA
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MORTAR POINT 360
HARÇ VE DERZLEME TABANCASI

YARDIMCI
MALZEMELER

NOTLAR
www.stratakim.com
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