KULLANIM ALANLARI:
PVC- linolyum, laminat-lamine parke, ahşap, halı, seramik kaplama vb. son kaplama altına
tesviye şapı olarak,
Hafif ve orta yüke sahip fabrika zeminlerinde, atölye ve depolarda beton yüzeyini istenilen
düzlükte sağlamak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:
Kendiliğinden yayılarak düzgün bir yüzey oluşturur.
Uygulaması kolaydır, fazla işçilik gerektirmez.
Büzülme, çatlama ve bozulma olmaksızın 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.
Eğilme ve basınç dayanımı yüksektir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

MONZA DC-1000
KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
ZEMİN TESVİYE ŞAPI
TANIM:
Çimento esaslı, polimer katkılı, tek bileşenli, kendiliğinden yayılarak
dizgün düzey veren tesviye şapıdır.

KALİTE BELGELERİ:
TS EN 13813 standardına uygundur.
CT-C30-F6
CT Çimentolu şap malzemeleri
C

Basınç dayanımı

F

Eğilme dayanımı

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arınmalıdır.
Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük gözeneklilik özellikleri dikkate alınarak
belirlenmelidir.
Yüzey bozukluğunun fazla olduğu alanlarda ya da büyük alanlar için yapılacak
uygulamalarda, mastar kullanılması önerilir.
Uygulama öncesi zemine Şap ve zemin astarı uygulaması yapılmalıdır.
Çimento zemini en az 28 günlük, beton ise en az 3 aylık olmalıdır.

UYGULAMA:
20 kg MONZA DC-1000 4,8-5,2 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım
elde edilinceye kadar düşük devirli mikser (maksimum 600 devir/dakika) ile karıştırılmalıdır.
Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
Hazırlanan harç, olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan
önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Hazırlanan akıcı kıvamdaki MONZA DC-1000 yüzeye boşaltılmalıdır. Kendinden yayılan
harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır.
Uygulama esnasında, ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması, yayılma işleminin
kolaylaşması ve son yüzey düzeltmeler için kirpi rulo kullanılmalıdır.
Hazırlanan harç, 20 dakika içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ:
20 kg Kraft Paper bag (Pallet 64 bags, 1280 kg)

RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

UYARI VE ÖNERİLER:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Görünüm

: Gri toz

Uygulama sıcaklı ı

: (+5ºC) – (+30ºC)

Uygulama kalınlığı:

: 1-10 mm

Karışım oranı (su/ kuru karışım)

: ~4.8 L/ 20 kg toz

Zemin yaya trafiğine açılabilmesi için gerekli süre : 6-8 saat
Son kat kaplama için gerekli süre

: 24-48 saat

Kap ömrü

: ~ 50 dakika

En büyük agrega boyutu

: 0.71 mm

Basınç dayanımı

: ≥30 N/mm2; C30 (28 gün sonra)

Eğilme dayanımı

: ≥6 N/mm2; F6 (28 gün sonra)

Yangına tepki sınıfı

: Afl

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Son kat olarak bırakmayınız. Üzerine ahşap, laminat, halı, seramik v.b kaplama uygulayınız.
Endüstriyel alanlarda uygulamayınız.
Sürekli olarak ıslak olan zeminlerde kullanmayınız.

TÜKETİM:
1,5-1,8 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye
ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından YAL-NA İnş. Beyaz Eşya Gıda Teks.
San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Merkez Ofis: Atakent Mah. Reşitpaşa Cad. No:10 D:4 34760 Ümraniye / İSTANBUL
info@monzatile.com
+90 216 505 38 38 +90 216 505 38 39

