KULLANIM ALANLARI:
Zeminde yapışma mukavemeti arttırma,
Aşındırma direncini arttırma,
Su geçirgenliğini azaltmada,
Donma-çözünme çevrimine karşı dayanıklılığı arttırmada kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:
Kullanıma hazır haldedir.
Uygulandığı bölgelerde güçlü bağlar oluşturur.
Rötre çatlaklarına karşı direnci arttırır.
Harca elastikiyet ve aderans kazandırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzey yapışmayı önleyecek gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.
Fazla hava girişi oluşturmaması için gereğinden fazla çalkalanmamalıdır.

MONZA LATEX
SU GEÇİRİMSİZLİK HARÇ KATKISI

TANIM:
Çimento esaslı sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik, aderans ve
su geçirimsizliğini artıran bağlayıcılı harç katkısıdır.

KALİTE BELGELERİ:

UYGULAMA:
Sıva harçları için;
Sıva uygulanması için Latex/Su Oranı: 1/3-1/4 oranında temiz bir kapta karıştırılmalıdır.
Harç içerisindeki Çimento/Kum Oranı: 1/3 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Sıvı karışım üzerine kuru karışım ilave edilerek sıva harcı oluşturulmalıdır.
Tamir harçları için;
Özellikle sıcak havalarda yapılan uygulama sonrası ani su kayıplarını önlemek ve rötre
çatlaklarını gidermek için Latex/Su Oranı: 1/2-1/3 oranında temiz bir kapta karıştırılmalıdır.
Harç içerisindeki Çimento/Kum Oranı: 1/2-1/3 olacak şekilde ayarlanmalı, kum tane boyutları
yüzeye uygulanacak sıva kalınlığına göre ayarlanmalıdır.
Sıvı karışım üzerine kuru karışım ilave edilerek homojen bir karışım oluşturulmalıdır.
Astar uygulamalarında ve aderans arttırmak için;
Latex / Su Oranı: 1/1 oranında temiz bir kapta karıştırılarak boza kıvamına gelene kadar
üzerine çimento ilave edilir.
Elde edilen çimento şerbeti fırçayla sürülerek veya yüzeye dökülerek uygulanır. Tam kuruma
gerçekleşmeden üzerine sıva veya şap atılmalıdır.
Fayans ve seramik yapıştırıcıları uygulamalarında, Latex şerbeti yüzeye uygulanmalıdır.
Aderans içinde Latex / Su karışımı yüzeye astar olarak sürülmelidir.

AMBALAJ:

TS EN 1504-2 standardına uygundur.

5 kg plastik bidon, 20 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYARI VE ÖNERİLER:
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Tam priz almadan önce hava sıcaklığının +4ºC’den aşağıya düşmesi önlenmelidir.
Her zaman taze bağlayıcılar ve uygun tane bileşimli, temiz yıkanmış malzeme kullanılmalıdır.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Görünüm

: Beyaz sıvı

Uygulama sıcaklı ı

: (+5ºC) – (+30ºC)

Katlar arasında beklenilmesi gereken süre

: 4-6 saat

pH

: 9±1,5

Yo unluk

: 1,01±0,03 kg/L

Kapiler su emme ve su geçirgenliği

: W < 0,1 kg/m2.h0,5

TÜKETİM:

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.

Aderans arttımak için, Latex/Su oranı: 1/1-1/4 oranında
Harç katkıları için, Çimento ağırlığının %2-3 oranında
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