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Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve
tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmeyen özel yüzeyler üzerine yapýlacak
uygulamalar için Teknik Servisimize danýþýlmalýdýr. Firmamýz, katalogta belirtilen ürünler ve uygulama
tavsiyeleri üzerinde teknik zorunluluklardan dolayý yapacaðý deðiþiklikleri önceden haber vermeksizin
deðiþtirme hakkýný saklý tutmaktadýr. Bu katalogtaki föyler hiçbir þekilde garanti mektubu
yerine kullanýlamaz. Dizgi hatalarýndan kaynaklanan yanlýþ deðerlerden firmamýz sorumlu deðildir.
Bu yeni katalog eski baskýlarý geçersiz kýlar.

EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu
bölge yöneticiliklerine gelen ihtiyaçlara cevap verebilen, 60 çalýþaný, toplam
14.000 m²lik 2 üretim tesisi ile faaliyet gösteren bir þirkettir.
Gerçekleþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile bulunduklarý sektörlere sürekli farklýlýk ve
katma deðer yaratarak, dünya standartlarýnda üretim yapan EPSA Yalýtým,
Ambalaj, Yapý Kimyasallarý uzmanlaþan kadrosu ile her bir müþterisinin ihtiyacýna
uygun çözümler üretmektedir.
1999 - 2007
Ýlk adýmlarýný 1999 yýlýnda yalýtým sektöründe Ýzonur Ýzolasyon ile attýðýmýz EPSA
Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý olarak, inþaat sektörüne yönelik yalýtým
malzemesi ve otomotiv sektörüne yönelik EPS mamül üretiminin ardýndan ambalaj
sektörüne yönelerek, sektörünün lider üretici firmalarý arasýndaki yerimizi aldýk.
Ýþ hacmimizin her geçen gün artmasý sonucu, 2007 yýlýnda üretim yaparak
büyümeye karar verdiðimizden bugüne, üretim kapasitesi olarak 5 kat büyüme
gösterdik. Kestel Barakfaki Sanayi Bölgesinde EPSA Yalýtým ve Ambalaj Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Þti. ticari ünvanýmýzla inþaatta BURPOR, NEOPLUS, NURPOR,
ATABOARD, ambalajda ECEPACK markamýzla ürünlerimizi müþterilerimize
sunmaya baþladýk. Büyüyen ve geliþen yapýmýzla, baþta her türlü yalýtým malzemesi
olmak üzere otomotiv, mobilya, gýda gibi birçok farklý sektörlere yönelik üretim
yelpazemizi sürekli geliþtiriyoruz.
2012
Yeni yatýrýmýmýzý yine yalýtým alanýna yaparak 2012 itibariyle, Ankara Yolu 25.Kmde
2. üretim tesisimizi faaliyete geçirerek Yapý Kimyasallarý sektöründe hizmet
vermeye baþladýk. Bugün, sadece malzeme ile bitmeyen yalýtým iþinin yapýþtýrýcýsý,
sývasý, dübeli, filesi gibi her türlü gereksinimini içinde bulunduran mantolama
paketimiz, ýsý yalýtým sistemleri markamýz MANTOYAP ile doðru yalýtým için
pazardayýz.
2013
Ýnþaat sektörünün vazgeçilmezi olan ýsý yalýtým malzemelerinin yanýnda
portföyümüzde bulunan seramik yapýþtýrýcýlarý, derz dolgularý, teknik yapýþtýrýcýlar,
su izolasyon ürünleri, ýsý izolasyon ürünleri, astarlar, yüzey temizleyiciler ve
koruyucular, tamir harçlarý vb. ürünler ile inþaat sektörünün temel ihtiyaçlarýný
EPSA markasý çatýsý altýnda sunmaya baþladýk.
Yerelde lider üretici olmanýn gururunu yaþayan EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarýnýn;
EPS üretimi yýllýk 5.000 Ton, yapý kimyasallarý üretim kapasitesi ise yýllýk 120 Bin
Tondur.
% 100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden EPSA olarak, ISO, TSEK, TSE
ve CE belgeleri ile kalite sistemleri çalýþmalarýný yürütüyoruz. Þu an 150 ürün
çeþidine sahibiz. Genç ve dinamik bir ekiple çalýþýyor olmanýn avantajýný taþýmamýz,
geniþ ürün yelpazemiz ve talepler doðrultusunda esnek üretim þansýna sahip
olmamýz bizi sektörde güçlü kýlýyor.
EPSA; ihtiyaç ve beklentileri yakýndan takip eden duyarlý yapýsýyla, müþterilerine
kullanacaklarý EPS ürünleri konusunda proje desteði saðlayarak, özellikle EPS
ambalaj ürününün tasarýmý, maliyet analizi, seçimi konularýnda ar-ge desteði de
veriyor.
Sanayici bir kuruluþ olmanýn dýþýnda sektörün geliþimi ve bilinçlendirilmesine
yönelik aktif faaliyet gösteren EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý, baþarýsý ile bir
çok ödüle layýk görülmenin haklý gururunu yaþarken, sektörel kurumsallaþma ve
yapýlanma dahilinde ÝZODER, EPSDER gibi önemli derneklerin üyesidir.
Üretimini gerçekleþtirdiði EPS ürünü, EPSA firmasý için sadece bir iþ deðil
yaþamýn çok deðerli bir parçasý
Bu anlayýþ nedeniyledir ki kaliteli üretimin yaný sýra kendisini rakiplerinden ayýran
kusursuz hizmet anlayýþýyla EPSA hep bir adým önde
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7

EPSA BUDAGRANÝTECH GRÝ GRANÝT YAPIÞTIRICISI

9

EPSA BUDAGRANÝTECH BEYAZ GRANÝT YAPIÞTIRICISI

11

EPSA BUDAFLEX FLEX YAPIÞTIRICISI

13

EPSA BUDAFLEX-TECHNO ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI

15

EPSA BUDAPASTAFÝX KULLANIMA HAZIR PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI

17

EPSA BUDAPRÝME 30 - PLUS SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI

21

EPSA BUDAFUGA DERZ DOLGU MALZEMESÝ (1-6 MM.)

23

EPSA BUDAFUGA-COTTO DOLGU MALZEMESÝ (5-20 MM.)

25

EPSA BUDAFUGA-SÝL SÝLÝKONLU DOLGU MALZEMESÝ (1-6 MM.)

28

DERZ DOLGU RENKLERÝ VE TÜKETÝM TABLOSU

29

EPSA BUDACLEAN DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ

33

EPSA BUDA200 ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI

35

EPSA BUDA300 ISI YALITIM LEVHA SIVASI

37

EPSA BUDA400 DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA

39

EPSA BUDA500 DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA

41

EPSA BUDA1+1 LEVHA YAPIÞTIRICI VE SIVA

43

EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI

45

EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA SIVASI

47

EPSA MANTOYAP DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA

49

EPSA MANTOYAP DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA

53

EPSA BUDA ÝÇ SIVA MAKÝNA VE EL SIVASI

55

EPSA BUDA DIÞ SIVA MAKÝNA VE EL SIVASI
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA100
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, seramik, karo
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda yatay ve düþeyde, dýþ mekânlarda sadece
yatayda
· Çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt beton vb.)
yüzeylerde
· Seramik, fayans döþemelerinde yatay ve de düþey
uygulamalarýnda
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -10°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Islak hacimler için uygundur.

Ürün Kodu: 5153
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir
harcý 30 ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3
gün maks. 7 gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik
Üstü Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film
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oluþturmuþ ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma
iþlemine geçilmelidir.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· 20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý
yapýþtýrma yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT
bölümünde Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve
de uygulama yapýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda100 seramik yapýþtýrýcý ya 1/5 kýsýmda, baþka
bir deðiþle 6-6,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak
olan alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama
yönünde þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.

seramik
uygulama
· Seramikler en fazla 15-20 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý
sonrasýnda da tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün
öncesinde su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.

kaplama malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan
taraðýn diþ aralýðýna baðlýdýr
· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin
boyutuna göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre
de tüketim hesaplanmalýdýr.

UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

SERAMÝK
10 X 10 cm = 120 cm²
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
20 X 60 cm = 500-3600 cm²

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARK A R O YA P I Þ T I R I C I L A R - Ö Z E L L Ý K L E R , U Y G U N L U K
DEÐERLENDÝRMESÝ, SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C1T SINIFI YAPIÞTIRICI.
C1: STANDART PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

RENK:
GRÝ

SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.
· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da

TARAK
6 X 6 X 6 mm
8 X 8 X 8 mm
10 X 10 X 10 mm

Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak
aralýklarýný (mm) gösterir tablo

PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAPLUS
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt
beton vb.) yüzeylerde,
· Büyük ebatlý seramik, karo fayans döþemelerinde yatay ve de
düþey uygulamalarýnda,

Ürün Kodu: 5165 ( gri )
Ürün Kodu: 5166 ( beyaz )

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir
harcý 30 ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3
gün maks. 7 gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik
Üstü Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Çalýþma süresi uzun,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -10°C ile +75 °C ye dayanýklýdýr,
· Seramik üstü seramik uygulamalar için kullanýlabilir.
· Islak hacimler için uygundur.

oluþturmuþ ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma
iþlemine geçilmelidir.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· 20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý
yapýþtýrma yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT
bölümünde Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve
de uygulama yapýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Budaplus seramik yapýþtýrýcý ya 1/5 kýsýmda, baþka
bir deðiþle 6-6,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak
olan alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama
yönünde þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.

seramik
uygulama
· Seramikler en fazla 15-20 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý
sonrasýnda da tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün
öncesinde su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.

kaplama malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan
taraðýn diþ aralýðýna baðlýdýr
· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin
boyutuna göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre
de tüketim hesaplanmalýdýr.

UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

SERAMÝK
10 X 10 cm = 120 cm²
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
20 X 60 cm = 500-3600 cm²

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARK A R O YA P I Þ T I R I C I L A R - Ö Z E L L Ý K L E R , U Y G U N L U K
DEÐERLENDÝRMESÝ, SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C1TE SINIFI YAPIÞTIRICI,
C1: STANDART PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
E: UZATILMIÞ ÇALIÞMA SÜRESÝ,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

RENK:
GRÝ/BEYAZ

SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.
· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da

TARAK
6 X 6 X 6 mm
8 X 8 X 8 mm
10 X 10 X 10 mm

Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak
aralýklarýný (mm) gösterir tablo

PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

6

SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAGRANÝTECH
GRÝ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit,
gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt
beton vb.) yüzeylerde,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Büyük ebatlý seramik, karo, granit, doðal granit döþemelerinde,
porselen, cotto, mermer, klinker döþemelerinde yatay ve de düþey
uygulamalarýnda,

Ürün Kodu: 5167

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik Üstü
Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve de
arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Dýþ cephede 40x40 ebatlarýndaki seramik-karo malzemesini 6
metreden yükseðe, 40x40 ile 60x60 arasýndaki seramik-karo
malzemesini de 3m yükseklikten fazla yüksekliðe uygulanmaz.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.

7

ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek performanslý,
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -15 °C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,
· Seramik üstü seramik uygulamalar için idealdir.
· Islak hacimler için uygundur.

· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film oluþturmuþ
ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma iþlemine
geçilmelidir.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· 20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý
yapýþtýrma yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT
bölümünde Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve de
uygulama yapýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Budagranitech yapýþtýrýcý ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
deðiþle 6-6,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.

seramik
uygulama
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama yönünde
þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.
· Seramikler en fazla 20-25 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý sonrasýnda
da tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün öncesinde
su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARKAROYAPIÞTIRICILAR-ÖZELLÝKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ,
SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C2T SINIFI YAPIÞTIRICI.
C2:YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.
· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da kaplama

malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan taraðýn diþ
aralýðýna baðlýdýr
· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin boyutuna
göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre de tüketim
hesaplanmalýdýr.
SERAMÝK
TARAK
10 X 10 cm = 120 cm²
6 X 6 X 6 mm
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
8 X 8 X 8 mm
20 X 60 cm = 500-3600 cm²
10 X 10 X 10 mm
Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak aralýklarýný
(mm) gösterir tablo
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
EPSA FLEX YAPIÞTIRICI KULLANIMINDAN SONRA DERZ DOLGU
MALZEMESÝ OLARAK FLEX YA DA SÝLÝKONLU BÝR DERZ DOLGU
MALZEMESÝ KULLANILMALIDIR.
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAGRANÝTECH
BEYAZ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit,
gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt
beton vb.) yüzeylerde,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Büyük ebatlý seramik, karo, granit, doðal granit döþemelerinde,
porselen, cotto, mermer, klinker döþemelerinde yatay ve de düþey
uygulamalarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek performanslý,
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -15 °C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,
· Seramik üstü seramik uygulamalar için idealdir.
· Islak hacimler için uygundur.

Ürün Kodu: 5168

410
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik Üstü
Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve de
arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Dýþ cephede 40x40 ebatlarýndaki seramik-karo malzemesini 6
metreden yükseðe, 40x40 ile 60x60 arasýndaki seramik-karo
malzemesini de 3m yükseklikten fazla yüksekliðe uygulanmaz.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
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· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film oluþturmuþ
ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma iþlemine
geçilmelidir.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· 20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý
yapýþtýrma yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT
bölümünde Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve de
uygulama yapýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Budagranitech yapýþtýrýcý ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
deðiþle 6-6,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.

seramik
uygulama
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama yönünde
þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.
· Seramikler en fazla 20-25 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý sonrasýnda
da tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün öncesinde
su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARKAROYAPIÞTIRICILAR-ÖZELLÝKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ,
SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C2T SINIFI YAPIÞTIRICI.
C2:YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.
· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da kaplama

malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan taraðýn diþ
aralýðýna baðlýdýr
· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin boyutuna
göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre de tüketim
hesaplanmalýdýr.
SERAMÝK
TARAK
10 X 10 cm = 120 cm²
6 X 6 X 6 mm
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
8 X 8 X 8 mm
20 X 60 cm = 500-3600 cm²
10 X 10 X 10 mm
Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak aralýklarýný
(mm) gösterir tablo
RENK:
BEYAZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
EPSA FLEX YAPIÞTIRICI KULLANIMINDAN SONRA DERZ DOLGU
MALZEMESÝ OLARAK FLEX YA DA SÝLÝKONLU BÝR DERZ DOLGU
MALZEMESÝ KULLANILMALIDIR.
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAFLEX
FLEX YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo,
mermer, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt
beton vb.) yüzeylerde,
· Büyük ebatlý seramik, karo, mermer, granit, doðal granit
döþemelerinde, porselen, cotto, mermer, klinker döþemelerinde
yatay ve de düþey uygulamalarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek performanslý,
· Elastik,
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Çalýþma süresi uzun,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -15 °C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,
· Seramik üstü seramik uygulamalar için idealdir.
Islak hacimler için uygundur.

Ürün Kodu: 5169 ( gri )
Ürün Kodu: 5170 ( beyaz )

450
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik Üstü
Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film oluþturmuþ
ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma iþlemine
geçilmelidir.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· 20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý
yapýþtýrma yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT
bölümünde Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve de
uygulama yapýlmalýdýr.

UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve de
arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Dýþ cephede 40x40 ebatlarýndaki seramik-karo malzemesini 6
metreden yükseðe, 40x40 ile 60x60 arasýndaki seramik-karo
malzemesini de 3m yükseklikten fazla yüksekliðe uygulanmaz.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde

UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Flex yapýþtýrýcý ya 1/5 kýsýmda, baþka bir deðiþle 6-6,5
L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.

seramik
uygulama
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama yönünde
þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.
· Seramikler en fazla 20-25 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý sonrasýnda
da tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün öncesinde
su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARKAROYAPIÞTIRICILAR-ÖZELLÝKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ,
SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C2TES1 SINIFI YAPIÞTIRICI.
C2:YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
E: UZATILMIÞ ÇALIÞMA SÜRESÝ,
S1:ESNEK
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.

· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da kaplama
malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan taraðýn diþ
aralýðýna baðlýdýr
· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin boyutuna
göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre de tüketim
hesaplanmalýdýr.
SERAMÝK
TARAK
10 X 10 cm = 120 cm²
6 X 6 X 6 mm
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
8 X 8 X 8 mm
20 X 60 cm = 500-3600 cm²
10 X 10 X 10 mm
Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak aralýklarýný
(mm) gösterir tablo
RENK:
GRÝ/BEYAZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
EPSA FLEX YAPIÞTIRICI KULLANIMINDAN SONRA DERZ DOLGU
MALZEMESÝ OLARAK FLEX YA DA SÝLÝKONLU BÝR DERZ DOLGU
MALZEMESÝ KULLANILMALIDIR.
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAFLEX-TECHNO
ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
TANIMI:
Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo,
mermer, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bilþen
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento bazlý (çimento bazlý sýva, þap, brüt
beton vb.) yüzeylerde,
· Büyük ebatlý seramik, karo, mermer, granit, doðal granit
döþemelerinde, porselen, cotto, mermer, klinker döþemelerinde
yatay ve de düþey uygulamalarýnda,
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Ürün Kodu: 5637
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Ürün Kodu: 5339
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Seramik üstü seramik uygulamalarda Buda Prim30 Seramik Üstü
Seramik Uygulama astarý yüzeyi üzerine yatayda ve düþeyde
kullanýlabilir.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film oluþturmuþ
ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma iþlemine
geçilmelidir.
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek performanslý,
· Elastik,
· Termal deðiþimlere dirençli, alttan ýsýtmalý zeminlerde güvenli
kullaným,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Çalýþma süresi uzun,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -15 °C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,
· Seramik üstü seramik uygulamalar için idealdir.
· Islak hacimler için uygundur.
· Bina cephelerinde 30m ye kadar olan seramik döþemelerde
· Yoðun yaya trafiðine maruz kalan iþyerleri, hastane, okul vb.
alanlarda konforlu kullaným,

· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
20x20 cm ve daha üzeri kaplama malzemelerinde çift taraflý yapýþtýrma
yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr. Bunun için SARFÝYAT bölümünde
Tablo-1deki deðerler temel alýnarak hesaplama ve de uygulama
yapýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· Karýþým, 25 kg Epsa Budaflex-techno toz bileþene 6kg Epsa
Budaflex-techno sývý bileþen olacak þekilde ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba Epsa Budaflex-techno
sývý bileþen alýnmalý sonrasýnda Epsa Budaflex-techno toz bileþen
ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak þekilde,
homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana tatbik edilir, harç tatbik edilirken harç uygulama yönünde
þaþýrtma kullanýlmasý aderansý arttýracaktýr.
· Seramikler en fazla 25 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý sonrasýnda da
tokmak yardýmýyla saðlamlýðý saðlanmalýdýr.
· Ýstenilen ölçüde derz arasý býrakýlmaya dikkat edilmelidir.
· Su emiciliði yüksek olan seramikler uygulamadan bir gün öncesinde
su dolu bir kabýn içine býrakýlmalýdýr.

seramik
uygulama
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Yapýþtýrýcý karýþýmýna herhangi bir yabancý materyal (su, alçý, kireç,
çimento, kum vb. gibi) ilave etmeyiniz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013: YAPIÞTIRICILARKAROYAPIÞTIRICILAR-ÖZELLÝKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ,
SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
C2TES2 SINIFI YAPIÞTIRICI.
C2:YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÝMENTOLU YAPIÞTIRICI,
T:KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ,
E: UZATILMIÞ ÇALIÞMA SÜRESÝ,
S2: ÇOK ESNEK
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
3-5 KG/m² ortalama deðer.
· Yapýþtýrýcýnýn tüketim miktarý kullanýlan seramik-karo ya da kaplama
malzemesinin boyutuna dolayýsý ile kullanýlacak olan taraðýn diþ
aralýðýna baðlýdýr

· Kullanýlacak olan seramik-karo-kaplama malzemesinin boyutuna
göre taraklý çelik mala diþ seçimi, diþ seçimine göre de tüketim
hesaplanmalýdýr.
SERAMÝK
10 X 10 cm = 120 cm²
10 X 20 cm = 120 CM² -360 cm²
20 X 60 cm = 500-3600 cm²

TARAK
6 X 6 X 6 mm
8 X 8 X 8 mm
10 X 10 X 10 mm

Tablo1.1. Seramik boyutuna göre seçilmesi gereken tarak aralýklarýný
(mm) gösterir tablo
RENK:
GRÝ/BEYAZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ: EPSA BUDAFLEX-THECNO YAPIÞTIRICI KULLANIMINDAN
SONRA DERZ DOLGU MALZEMESÝ OLARAK FLEX YA DA SÝLÝKONLU
BÝR DERZ DOLGU MALZEMESÝ KULLANILMALIDIR.
ÖNERÝ: ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ
ORTAMDA 12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR.
KULLANILMIÞ VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE
KAPATARAK SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAPASTAFÝX
KULLANIMA HAZIR PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI
TANIMI:
Dispersiyon polimer esaslý, kullanýma hazýr, solventsiz, iç
mekânlarda her türlü düþey zemine uygulanabilen, fayansseramik ve de ýsý izolasyon paneli yapýþtýrýcýsýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç mekânlarda, dikey uygulamalarda,

·

Banyo mutfak gibi ýslak hacimlerde,

·

Fayans, mermer, cam mozaik v. b. gibi kaplama ürünlerinin;

·

Alçý panel, ahþap, karton plak gibi su emiciliði yüksek olan

yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda,
·

Ürün Kodu: 5340

olan yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda,

Ürün Kodu: 5610

1000

Ürün Kodu: 5611

1800

ÖZELLÝKLERÝ:
· Kullanýma hazýrdýr,
· Bina esnemelerinden kaynaklý yüzey gerilmelerine dirençlidir,
· Yüksek aderansa sahiptir,
· Kolay tatbik edilir ve pratiktir, uygulama esnasýnda kirlilik
oluþturmaz,
· Kaymasý azaltýlmýþtýr.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Alçýpan, alçý sýva, kontrplak, beton, ahþap yüzeyler,
· Sac, galvaniz gibi metal yüzeyler,
· Sýrlý porselen, seramik gibi mineral yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, pas, vb. gibi)
· Metal yüzeylerde öncelikle zýmparalama iþlemi yapýlmalý,
sonrasýnda seramikler yapýþtýrýlmalýdýr,
· Yüzey saðlam olmalýdýr, gevþek zeminlere uygulama yapmayýnýz,
· Yatay zeminlerde kullanmayýnýz,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Çimento esaslý yüzeylerde uygulama yapýlacaksa yüzey saðlam
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Sýrlý porselen, polisajlý granit, metal gibi su emiciliði düþük

·

Seramik üstü seramik uygulamalarda.

olmalý çatlaklýklar BUDA TAMÝR-ART 20 ÝNCE TAMÝR HARCI veya
BUDA TAMÝR-ART 30 KALIN TAMÝR HARCI ile tamir edilmelidir,
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Büyük ebatlý su emiciliði düþük seramik, granit kaplamalarýnda
ise BUDAFLEX-TECHNO çift komponentli çimento akrilik esaslý
yapýþtýrýcý kullanýlmalýdýr,
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz.
UYGULAMA:
· Aderansý azaltacak olan faktörlerden sonra saðlam zemine
öncelikle malzeme uygun kalýnlýkta yayýlýr,
· Seramik ebadýna göre seçilen diþ aralýklý mala ile taraklama
iþlemi yapýlýr,
· Taraklama iþlemi þaþýrtmalý bir þekilde yapýlmasý uygulamanýn
saðlýklý olmasýný saðlar,
· Karolar aþaðýdan baþlamak suretiyle yukarý doðru kuvvet
uygulanarak yapýþtýrýlýr,
· Isý yalýtým levhasý uygulamasýnda ise taraklama metoduna göre
yapýþtýrma iþlemi yapýlmalýdýr,

seramik
uygulama
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 12004:2007+A1/NÝSAN 2013 YAPIÞTIRICILAR-KARO
YAPIÞTIRICILARI-ÖZELLÝKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ,
SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ
D: DÝSPERSÝYON ESASLI,
1: STANDART PERFORMANSLI,
T: KAYMA ÖZELLÝÐÝ AZALTILMIÞ
Kayma özelliði azaltýlmýþ normal dispersiyon yapýþtýrýcý, Tip: D1T

SARFÝYAT:
TARAK GENÝÞLÝÐÝNE BAÐLI OLARAK ORTALAMA 3,5 KG/m² - 5
KG/m²
RENK:
KIRIK BEYAZ RENKLÝ, MACUNUMSU
PAKETLEME HALÝ:
5KG-15KG-30 KG POLÝETÝLEN KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SERAMÝK UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAPRÝME 30 - PLUS
SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI

TANIMI:
·

Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr, tek

bileþenli, solventsiz, seramik üzeri seramik uygulamalarda
mukavemeti destekleten dolgulu teknik astardýr.
UYGULAMA ALANI:

Ürün Kodu: 5332

·

Ýç ve dýþ mekânlarda, yatay ve düþey uygulamalarda,

·

Her türlü seramik kaplamalarda,

·

Boyalý yüzeylerde, (akrilik esaslý)

·

Kumtaþý, mermer, klinker gibi uygulamalarda,

·

Polisajlý granit gibi su emiciliði çok düþük ve pürüzsüz

yüzeylerde seramik uygulamasýndan hemen önce,
·

Ahþap döþemeler.

600

ÖZELLÝKLERÝ:
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Solvent içermez,
· Su esaslýdýr,
· Kullanýma hazýr,
· Pembe renkli olmasýndan dolayý uygulama ve görsel kolaylýk
saðlayan,
· Dolgulu ve kývamlý,
· Yüzeyde pürüzlülük yaparak ve de kuvvetlice yapýþarak
kendinden sonra gelecek olan uygulamanýn tutunma kabiliyetini
arttýrýr,
· Su buharý geçirir, böylelikle rutubet oluþumunu engeller,
· Uygulanacak olan yüzeyin su emiciliðini dengeler, mukavemeti
destekler,
· Emici yüzeylerde hýzlý su kaybýndan oluþabilecek olan sorunlarý
giderir,
· Ahþap zeminleri yapýþtýrýcýnýn neminden koruyabilme,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; yað, boya gibi maddeler ve mümkün
olduðunca tozdan arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir, gevþek zemin üzerine uygulanmamalý,
· Astar yüzeye düzgün ve homojen bir þekilde uygulanmalýdýr.
· Yüzeyde çimento artýklarý, tuz kusmasý gibi yüzey kusurlarý
giderilmeli sonrasýnda uygulamaya geçilmelidir,
· Ahþap yüzeylerdeki vernik veya balmumu kalýntýlarý
temizlenmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
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UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da doðrudan sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýma hazýr tekrardan toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Negatif yönden tuz ve su kusmasý olan yüzeylere
uygulamayýnýz,
· Uygulamadan hemen öncesinde düþük devirli mikser ile
karýþtýrýnýz,
· Uygulamadan öncesinde su ile seyreltme iþlemi yapmayýnýz,
· Seramik üstü seramik uygulamasý yapýlacaksa astar
uygulamasýndan sonra, Budaflex yapýþtýrýcý ya da BudaflexTechno çimentolu yapýþtýrýcý önerilir,
· Alçý-sýva, alçý-blok üzerine uygulamayýnýz,
·

Malzemenin yüzey aderansýný korumasý için uygulama

esnasýnda yüzeyin kirlenmemesine özen gösterilmelidir,
·

FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE

ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.

seramik
uygulama
UYGULAMA:

SARFÝYAT:

·

Kullanýma hazýr olup uygulama fýrça ya da rulo yardýmý ile

·

0,150 Kg/m² - 0,250 Kg/m²

yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki kata dik

·

TAM SARFÝYAT ÞANTÝYE KOLÞULLARINDA BELÝRLENMELÝDÝR,

doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr.

·

ÞARTLARA GÖRE UYGULAMA YOÐUNLUÐU VE UYGULANAN

·

FÝLM TABAKASI KALINLIÐI DEÐÝÞEBÝLÝR.

Tam kuruma saðlandýktan sonrasýnda uygulamaya devam

edilir.
RENK:
UYARILAR :
·

Solumayýnýz,

·

Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse

doktora baþvurunuz,
·

PEMBE RENKLÝ KIVAMLI LÝKÝT
PAKETLEME HALÝ:
3,5KG POLÝETÝLEN KOVA

Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven

kullanýnýz.

ÖNERÝ:

·

ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA

Uygulama yapýlan yüzeyler kuruyana kadar su ve don

olayýndan korunmalýdýr,

12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ

·

Islak ve ya donmuþ olan yüzeylere uygulama yapýlmaz,

VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK

·

Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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derz
dolgular

derz
dolgular

DERZ DOLGULAR

EPSA BUDAFUGA
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1 - 6 mm. )
TANIMI:
Çimento esaslý, polimer modifiyeli, aþýnmaya dirençli, yer ve
duvar seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama
malzemelerinin 1-6 mm derz aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli
derz dolgu malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda ve dýþ mekânlarda yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Seramik, fayans döþemelerinde yatay ve de düþey
uygulamalarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Kolay iþlenebilir,
· Pürüzsüz yüzey oluþturan,
· Çökme yapmaz,
· Çatlama yapmaz,
· Aþýnmaya dirençli,
· Su emiciliði azaltýlmýþ,
· Rahat kullaným,
· 10 renk seçeneði.

Ürün Kodu: 5171

200
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Ýç mekânlarda 1-6 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Dýþ mekânlarda 1-6 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Derz aralarý aderansý azaltabilecek olan faktörlerden
temizlenmiþ ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. (kir, toz, harç kalýntýlarý
vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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UYGULAMA:
· 20 kg Epsa Buda Fuga Derz Dolgu Malzemesi ne 1/5 kýsýmda,
baþka bir deðiþle 6,5-6,75 L su olacak þekilde su oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle derz dolgunun hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten derz dolgu hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Derz dolgu dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan kauçuk tabanlý derz yayma malasý yardýmý ile
uygulama yapýlacak olan alana tatbik edilir.
· Derz aralarýnda kalýntý olmadýðýndan emin olunmalýdýr.
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

derz
dolgular
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 13888, KAROLAR ÝÇÝN DERZ DOLGU MALZEMESÝ 
GEREKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ, SINIFLANDIRMA VE
GÖSTERÝLÝÞ.
CG1 TEKNÝK SINIFI,
CG: ÇÝMENTO ESASLI DERZ DOLGU MALZEMESÝ,
1: STANDART PERFORMANSLI,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ).

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

RENK:
MAVÝ, KOYU GRÝ, AÇIK GRÝ, KAHVE, KREM, PEMBE, BEJ, FÝLDÝÞÝ,
BEYAZ, YEÞÝL (10 FARKLI RENK SEÇENEÐÝ)

SARFÝYAT:
· Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna
ve de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir. Teorik
tüketim miktarlarý için aþaðýdaki tablodan destek alabilirsiniz.

Not: Uygulamanýn devamlýlýðýný saðlamak adýna kullanýlan su
miktarlarý eþit olmalýdýr.

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280 kg

Tablo1.1. Derz geniþliðine göre derz dolgu sarfiyatýný kg cinsinden gösterir tablo

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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DERZ DOLGULAR

EPSA BUDAFUGA-COTTO
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 5 - 20 mm. )
TANIMI:
Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek dayanýmlý, aþýnmaya
dirençli, cam tuðla, mermer, doðal taþ gibi kaplama
malzemelerinin 5-20 mm derz aralýklarýnda, sadece su ile belirli
oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan, tek bileþenli derz dolgu
malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda ve dýþ mekânlarda yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Cam tuðla, mermer, doðal taþ gibi döþemelerde yatay ve
de düþey uygulamalarýnda,
· Her türlü dekoratif uygulamalarda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Kolay iþlenebilir,
· Pürüzsüz yüzey oluþturan,
· Çökme yapmaz,
· Çatlama yapmaz,
· Aþýnmaya dirençli,
· Su emiciliði azaltýlmýþ,
· Rahat kullaným,
· 10 renk seçeneði.

Ürün Kodu: 5225

415

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Ýç mekânlarda 5-20 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Dýþ mekânlarda 5-20 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Derz aralarý aderansý azaltabilecek olan faktörlerden
temizlenmiþ ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. (kir, toz, harç kalýntýlarý
vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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UYGULAMA:
· 20 kg Epsa Buda Fuga Cotto Derz Dolgu Malzemesi ne 1/5
kýsýmda, baþka bir deðiþle 6,5-6,75 L su olacak þekilde su oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle derz dolgunun hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten derz dolgu hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Derz dolgu dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan kauçuk tabanlý derz yayma malasý yardýmý ile
uygulama yapýlacak olan alana tatbik edilir.
· Derz aralarýnda kalýntý olmadýðýndan emin olunmalýdýr.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

derz
dolgular
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 13888, KAROLAR ÝÇÝN DERZ DOLGU MALZEMESÝ GEREKLER,
UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ, SINIFLANDIRMA VE GÖSTERÝLÝÞ.
CG1 TEKNÝK SINIFI,
CG: ÇÝMENTO ESASLI DERZ DOLGU MALZEMESÝ,
1: STANDART PERFORMANSLI,
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ).

ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

RENK:
MAVÝ, KOYU GRÝ, AÇIK GRÝ, KAHVE, KREM, PEMBE, BEJ, FÝLDÝÞÝ,
BEYAZ, YEÞÝL (10 FARKLI RENK SEÇENEÐÝ)

SARFÝYAT:
· Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna
ve de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir. Teorik
tüketim miktarlarý için aþaðýdaki tablodan destek alabilirsiniz.

Not: Uygulamanýn devamlýlýðýný saðlamak adýna kullanýlan su
miktarlarý eþit olmalýdýr.

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280 kg
ÖNERÝ:

Tablo1.1. Derz geniþliðine göre derz dolgu sarfiyatýný kg cinsinden gösterir tablo

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SÝLÝKONLU DERZ DOLGULAR

EPSA BUDAFUGA-SÝL
SÝLÝKONLU DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1 - 6 mm. )
TANIMI:
Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek aþýnma direnci, yer
ve duvar seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama
malzemelerinin 1-6 mm derz aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli
derz dolgu malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda ve dýþ mekânlarda yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Seramik, fayans döþemelerinde yatay ve de düþey
uygulamalarýnda,

Ürün Kodu: 5182

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Ýç mekânlarda 1-6 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Dýþ mekânlarda 1-6 mm derz aralýðýna, yatay ve düþey
uygulamalarda,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Derz aralarý aderansý azaltabilecek olan faktörlerden
temizlenmiþ ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. (kir, toz, harç kalýntýlarý
vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Kolay iþlenebilir,
· Pürüzsüz yüzey oluþturan,
· Çökme yapmaz,
· Çatlama yapmaz,
· Aþýnmaya dirençli,
· Su emiciliði azaltýlmýþ,
· Rahat kullaným,
· Esnek,
· 10 renk seçeneði.

UYGULAMA:
· 20 kg Epsa Buda Fuga-sil Derz Dolgu Malzemesi ne 1/5
kýsýmda, baþka bir deðiþle 6,5-6,75 L su olacak þekilde su oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle derz dolgunun hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten derz dolgu hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Derz dolgu dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan kauçuk tabanlý derz yayma malasý yardýmý ile
uygulama yapýlacak olan alana tatbik edilir.
· Derz aralarýnda kalýntý olmadýðýndan emin olunmalýdýr.
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

derz
dolgular
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 13888, KAROLAR ÝÇÝN DERZ DOLGU MALZEMESÝ
GEREKLER, UYGUNLUK DEÐERLENDÝRMESÝ, SINIFLANDIRMA VE
GÖSTERÝLÝÞ.
CG2WA TEKNÝK SINIFI,
CG: ÇÝMENTO ESASLI DERZ DOLGU MALZEMESÝ,
2: YÜKSEK PERFORMANSLI,
W: AZALTILMIÞ SU EMÝLÝMÝ
A:YÜKSEK AÞINMA DAYANIMI
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ).

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280 kg

RENK:
MAVÝ, KOYU GRÝ, AÇIK GRÝ, KAHVE, KREM, PEMBE, BEJ, FÝLDÝÞÝ,
BEYAZ, YEÞÝL (10 FARKLI RENK SEÇENEÐÝ)

SARFÝYAT:
· Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna
ve de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir. Teorik
tüketim miktarlarý için aþaðýdaki tablodan destek alabilirsiniz.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.
Not: Uygulamanýn devamlýlýðýný saðlamak adýna kullanýlan su
miktarlarý eþit olmalýdýr.

Tablo1.1. Derz geniþliðine göre derz dolgu sarfiyatýný kg cinsinden gösterir tablo

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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MAVÝ

KOYU
GRÝ

AÇIK
GRÝ

KAHVE

KREM

PEMBE

BEJ

FÝLDÝÞÝ

BEYAZ

YEÞÝL

derz
dolgular

EPSA
DERZ DOLGU RENKLER ve TÜKETÝM TABLOSU

TÜF BEJÝ

Temsili renklerdir. (Uygulamada farklýlýklar gösterebilir.)

DERZ DOLGU TÜKETÝM TABLOSU
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SÝLÝKONLU DERZ DOLGULAR ( 1 - 6 mm. )

EPSA BUDACLEAN
DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ
TANIMI:
·

Zamanla seramik döþemeler üzerinde veya seramik

döþemelerin derzlerinde oluþan kir, deterjan artýklarý; kahve,
yað gibi zorlu lekelerin temizlenmesinde kullanýlan temizleyici
sývýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç ve dýþ mekânlarda kullanýma uygundur,

·

Banyo mutfak, tuvalet gibi seramik döþemelerin hâkim

olduðu alanlar.
ÖZELLÝKLERÝ:

Ürün Kodu: 5341

Pratik ve hýzlý çözüm verir,

·

Uygulamasý kolaydýr,

·

Derz dolgu yüzeylerini aþýndýrmaz,

·

Ekonomik kullaným saðlar.

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

Uygulama yapýlýrken alaný havalandýrýnýz,

·

Seramik döþemeler,

·

Uygulama esnasýnda BUDACLEAN DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ

·

Porselen seramikler,

SPREY i seyreltmeyiniz.

·

Derz dolgular,

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.

UYARILAR :
·

Solumayýnýz,

·

Deri, aðýz ve göz ile temas ettirilmemelidir, temasýnda ise bol

UYGULAMA SINIRI:

su ile yýkadýktan sonra doktora baþvurunuz,

·

·

Granit, mermer ve metal aksanlý evye gibi aparatlar üzerinde

Asit bazlý malzeme olduðundan temas ederken eldiven ve maske

kullanmayýnýz,

kullanýnýz.

·

Kullaným esnasýnda maske ve eldiven kullanýnýz, tahriþ edebilir,

·

Uygulama bittikten sonra kullanýlan bezleri bol su ile yýkayýnýz.

·

FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE

·

Amonyak, tuz ruhu, çamaþýr suyu, reaktif metaller, baz gibi

ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.

malzemeler ile birlikte kullanmayýnýz, ve de temas ettirmeyiniz,
·

UYGULAMA:
·

Uygulama yapýlacak olan yüzey kuru olmalýdýr,

·

Kirli bölgeye yakýn mesafeden BUDACLEAN DERZ VE YÜZEY

TEMÝZLEYÝCÝ SPREYÝ püskürtünüz,
·

BUDACLEAN DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ SPREY yüzeydeki kir

tabakasý ile reaksiyon baþlatacak ve köpürme iþlemi olacaktýr,
·

Köpürme iþlemi baþladýktan sonra 5 dk sonrasýnda bez ya da

sünger yardýmý ile temizlenmelidir,
·

Temizleme iþlemi sýrasýnda kirlenen bez ya da sünger temiz su

ile sýk sýk yýkanmalýdýr,
·

Köpürme olayý gerçekleþtiði halde kalan leke izi var ise hafif bir

þekilde ovalama yapýlabilir,
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·

Ýçerisine herhangi bir temizlik maddesi ilave etmeyiniz,

derz
dolgular
SARFÝYAT:
· 70 gram/m² -100 gram/m² ( SARFÝYAT YÜZEYDEKÝ KÝR
YOÐUNLUÐUNA GÖRE DEÐÝÞECEKTÝR)
RENK:
UÇUK YEÞÝL RENK AKIÞKAN LÝKÝT
PAKETLEME HALÝ:
· SPREY ÞÝÞELERDE / 0,5 KG
· 1 KOLÝ 10 ADET SPREY ÞÝÞE / 5 KG
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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mantolama
ürünleri

mantolama
ürünleri

ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA200
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý
ile kullanýlan plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara
sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç ve dýþ mekânlarda,

·

Çimento esaslý yüzeylerde.

ÖZELLÝKLERÝ:
·

Termal deðiþimlere dirençli,

·

Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,

·

-15°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,

·

Bina ile birlikte esneyebilme.

·

Yüksek aderans (yapýþma)

Ürün Kodu: 5044

elyaflý

175
TS 13566

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir
harcý 30 ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3
gün maks. 7 gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir
uygulama yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için epsa müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama
yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
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bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Su basman profili diðer bir deðiþle baþlangýç profili kullanýlmasý
uygulamanýn saðlýðý açýsýndan tavsiye edilir.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda200 ýsý yalýtým levha yapýþtýrýcý ya 6,25-6,5
L (toz oranýnýn kütlece %24-25i) su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen
önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Öncelikle uygulama yapýlacak olan yüzey teraziye alýnmýþ
olmalýdýr,
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli
sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan harç mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
levhaya ya öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu ile
levhanýn %40ýný kaplayacak þekilde uygulanýr.
· Zeminden 30-50 cm arasý yükseklikte yapýþtýrma iþlemine
baþlanýr.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Yapýþtýrýcý su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Yapýþtýrýcý yalýtým levhasýnýn %40ýný kaplayacak þekilde ya
Çerçeveleme-Öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu
ile uygulanmalýdýr.
· Bozuk yüzeylerde Öbekleme metodu tercih edilmeli, þartlar
ne olursa olsun uygulanacak yüzey teraziye alýnmalýdýr.
· Isý yalýtým plakalarý alttan baþlanarak þaþýrtmalý bir þekilde
yüzeye yerleþtirilmelidir,
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda boþluk kalmamasýna özen
gösterilmelidir,
· Derz boþluklarý yapýþtýrýcý ile doldurulmamalýdýr,
· Yükseklik arttýkça çift taraflý yapýþtýrma iþlemi yapýlmalý ve
kullanýlan dübel miktarý arttýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan yüzeyin en az kaba sývasýnýn bitmiþ
olmasý uygulamayý daha saðlýklý kýlacaktýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 13566/ ÇÝMENTO ESASLI YAPIÞTIRICILAR-ISI YALITIM LEVHASI
ÝÇÝN/12-06-2013.
ÇÝMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
HARÇ TÝPÝ: ÇÝMENTO HARÇLARI VE HAVA KÝRECÝ KÜTLESÝNÝN
TOPLAM BAÐLAYYICI KÜTLESÝNE ORANI %50 YÝ GEÇMEYENHAVA
KÝRECÝ+ÇÝMENTO HARÇLARI
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA300
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama
kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda,
· Çimento esaslý yüzeylerde.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -15°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Bina ile birlikte esneyebilme.
· Yüksek aderans (yapýþma),
· 2-7 mm uygulama kalýnlýðýna uygun,
· Esneyebilen,
· Kolay mastarlanabilen,
· Elyaf takviyeli.

Ürün Kodu: 5156

elyaflý

175
TS EN 998-1

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzeydeki plakalarýn sýva iþleminden önce dübel ile
sabitlenmiþ olmalý,
· Plaka ya da levhalarýn rüzgâr yüküne maruz býrakýlmamasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýç cephede uygulama yapýlacaksa boya üzerine uygulama
yapýlmamasýna dikkat edilmeli, ya boya kazýnmalý ya da Buda
prim 20 astar uygulamasý yapýlarak sýva iþlemine geçilmelidir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þidetli hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda300 ýsý yalýtým levha sýva ya 6,25-6,5 L (toz
oranýnýn kütlece %24-25i) su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý
sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak
kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan kýsmýn en üstünden baþlanarak
ze m i n e d o ð r u ge l m e k s u re t i y l e u yg u l a n m a l ý d ý r.
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli
sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan sýva ýsý yalýtým levhalarýnýn tüm cephe yüzeylerini
kaplayacak þekilde aralýk verilmeden uygulanmalýdýr.
· Ýlk kat bittikten sonra sývanýn suyunun biraz buharlaþmasýný
bekledikten sonra ikinci kat sýva ve file gömme iþlemine
geçilmelidir.
· File gömme iþlemine en üst noktadan baþlayarak zemine
doðru inilmeli ve ek yerlerinde filelerin birbiri üzerine en az
20cm bindirme iþlemi yapýlmalýdýr.
· Çelik mala yardýmýyla iyice sýyýrýlarak hiçbir noktasýnda açýklýk
kalmamak ve de file gözükmemek suretiyle uygulama
tamamlanmalýdýr.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Derz boþluklarý sýva ile doldurulmamalýdýr,
· Isý yalýtým levhasýnýn üzerine atýlan ilk kat sýva bir miktar
suyunu çektikten sonra ikinci kat uygulama ile birlikte file gömme
iþlemine baþlanmalýdýr.
· File gömme iþleminde; file en üst noktadan baþlanarak
zemine doðru gömülmeli, bitiþ baþlangýç noktalarýnda ise en az
20 cm birbiri üzerine bindirilmelidir.
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 998-1/KÂGÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM 1: KABA VE ÝNCE
SIVA HARCI 2011 Temmuz.

TASARLANMIÞ, HAZIR, SIVA HARCI (GP)
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.
NOT:
BUDA 300 ISI YALITIM LEVHA SIVASI TEK BAÞINA ÝZOLASYON
ÖZELLÝÐÝ GÖSTERMEZ.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA400
DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA
TANIMI:
Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes
alabilen mineral kaplama sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento esaslý ince sýva ve mantolama
sývasý üzerine,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -10°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Hem iç cephede hem de dýþ cephedeki kullanýma uygun,
· Boyanabilir,
· Yüksek yapýþma mukavemeti,
· Yüksek beyazlýk derecesi,
· 2 farklý boyut seçeneði,
· Küf oluþumuna dirençli

Ürün Kodu: 5157

elyaflý

175
300

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Mineral esaslý her türlü yüzeyde uygulanabilir.
· Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak uygulanýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva karýþtýrma kabýnda film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrýlmalý sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan doðrudan güneþten ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda400 dekoratif sýva ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
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deðiþle 5-5,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle sýva hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda toz
kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten sýva hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
sýva kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç plastik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak
olan alana dairesel hareketler ise yedirilerek tatbik edilir,
· Ek yerlerinin belirgin olmamasý için, uygulanacak cepheyi
ayný gün içinde bitirmek ve su oranlarýnýn ayný olmasý ve de ayný
þartlar altýnda uygulama yapýlmasý gerekir.
· Uygulama kalýnlýðý ise en yüksek partikülü gömecek kadar
olmalýdýr.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Malzemeye dýþardan kireç, çimento, kum vb. gibi ek
materyaller eklemeyiniz,
· Uygulama esnasýnda katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeye
su eklemesi yapýlarak uygulamaya devam edilmemelidir.

mantolama
ürünleri
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 7847 / BOYALAR VE SIVALAR - KÂGÝR VE BETON DIÞ CEPHE
ÝÇÝN KAPLAMA MALZEMELERÝ VE KAPLAMA SÝSTEMLERÝ/ 1406-2012
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

RENK:
BEYAZ

NOT:
Standart tip Buda 400 mineral sýva da maks. 1500 mikron da
tanecik, Ýnce tip Buda 401mineral sýva da maks. 1250 mikronda
tanecikler bulunmaktadýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

SARFÝYAT:
2,5-3 KG/m² ortalama deðer.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

38

ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA500
DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA
TANIMI:
Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes
alabilen mineral kaplama sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento esaslý ince sýva ve mantolama
sývasý üzerine,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -10°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Hem iç cephede hem de dýþ cephedeki kullanýma uygun,
· Boyanabilir,
· Yüksek yapýþma mukavemeti,
· Yüksek beyazlýk derecesi,
· 2 farklý boyut seçeneði,
· Küf oluþumuna dirençli

Ürün Kodu: 5158

elyaflý

300

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Mineral esaslý her türlü yüzeyde uygulanabilir.
· Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak uygulanýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva karýþtýrma kabýnda film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrýlmalý sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan doðrudan güneþten ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda500 dekoratif sýva ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
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deðiþle 5-5,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle sýva hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda toz
kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten sýva hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
sýva kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç plastik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak
olan alana dairesel hareketler ise yedirilerek tatbik edilir,
· Ek yerlerinin belirgin olmamasý için, uygulanacak cepheyi
ayný gün içinde bitirmek ve su oranlarýnýn ayný olmasý ve de ayný
þartlar altýnda uygulama yapýlmasý gerekir.
UYARILAR:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Malzemeye dýþardan kireç, çimento, kum vb. gibi ek
materyaller eklemeyiniz,
· Uygulama esnasýnda katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeye
su eklemesi yapýlarak uygulamaya devam edilmemelidir.

mantolama
ürünleri
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 7847 / BOYALAR VE SIVALAR - KÂGÝR VE BETON DIÞ CEPHE
ÝÇÝN KAPLAMA MALZEMELERÝ VE KAPLAMA SÝSTEMLERÝ/ 1406-2012
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

RENK:
BEYAZ

NOT:
Standart tip Buda 500 mineral sýva da maks. 3500 mikron da
tanecik vardýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

SARFÝYAT:
2,5-3 KG/m² ortalama deðer.

PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA1+1
LEVHA YAPIÞTIRICI VE SIVA
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý
ile kullanýlan plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara
sabitlenmesinde yapýþtýrýcý olarak ve de 2-7mm uygulama
kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasý
kapsamýnda da kullanýlan hem sýva hem de yapýþtýrýcý özelliði
bünyesinde barýndýran üründür.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda,
· Çimento esaslý yüzeylerde.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -15°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Bina ile birlikte esneyebilme.
· Yüksek aderans (yapýþma),
· 2-7 mm uygulama kalýnlýðýna uygun,
· Esneyebilen,
· Kolay mastarlanabilen,
· Elyaf takviyeli

Ürün Kodu: 5160

elyaflý
TS EN 998-1

TS 13566

185

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir uygulama
yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Yüzeydeki plakalarýn sýva iþleminden önce dübel ile sabitlenmiþ
olmalý,
· Plaka ya da levhalarýn rüzgâr yüküne maruz býrakýlmamasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýç cephede uygulama yapýlacaksa boya üzerine uygulama
yapýlmamasýna dikkat edilmeli, ya boya kazýnmalý ya da Buda prim
20 astar uygulamasý yapýlarak sýva iþlemine geçilmelidir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Su basman profili diðer bir deðiþle baþlangýç profili kullanýlmasý
uygulamanýn saðlýðý açýsýndan tavsiye edilir.
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· Harç uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan kullanmayýnýz.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Buda 1+1 ýsý yalýtým levha yapýþtýrýcý + sýva ya 6,25-6,5
L (toz oranýnýn kütlece %24-25i) su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda toz
kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak þekilde,
homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce düþük
devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Öncelikle uygulama yapýlacak olan yüzey teraziye alýnmýþ olmalýdýr,
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli sonrasýnda
uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan harç mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan levhaya
ya öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu ile levhanýn %40ýný
kaplayacak þekilde uygulanýr.
· Zeminden 30-50 cm arasý yükseklikte yapýþtýrma iþlemine baþlanýr.
· Yapýþtýrma iþlemi bittikten 24 saat sonrasýnda dübelleme iþlemine
dübelleme kurallarýna uyarak geçilir.
· Dübelleme iþleminden sonra sýva uygulamasý yapýlacak olan
kýsmýn en üstünden baþlanarak zemine doðru gelmek suretiyle sýva
uygulanmalýdýr.
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli sonrasýnda
uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan sýva ýsý yalýtým levhalarýnýn tüm cephe yüzeylerini
kaplayacak þekilde aralýk verilmeden uygulanmalýdýr.
· Ýlk kat bittikten, sývanýn suyunun biraz buharlaþmasýný bekledikten
sonra, ikinci kat sýva ve file gömme iþlemine geçilmelidir.
· File gömme iþlemine en üst noktadan baþlayarak zemine doðru
inilmeli ve ek yerlerinde filelerin birbiri üzerine en az 20cm bindirme
iþlemi yapýlmalýdýr.
· Çelik mala yardýmýyla iyice sýyýrýlarak hiçbir noktasýnda açýklýk
kalmamak ve de file gözükmemek suretiyle uygulama
tamamlanmalýdýr.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Hazýrlanan harç 30 dakikadan fazla kapta bekletilmemelidir.
· Yapýþtýrýcý yalýtým levhasýnýn %40ýný kaplayacak þekilde ya
Çerçeveleme-Öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu ile
uygulanmalýdýr.
· Bozuk yüzeylerde Öbekleme metodu tercih edilmeli, þartlar ne
olursa olsun uygulanacak yüzey teraziye alýnmalýdýr.
· Isý yalýtým plakalarý alttan baþlanarak þaþýrtmalý bir þekilde yüzeye
yerleþtirilmelidir,
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda boþluk kalmamasýna özen
gösterilmelidir,
· Derz boþluklarý harç ile doldurulmamalýdýr,
· Yükseklik arttýkça çift taraflý yapýþtýrma iþlemi yapýlmalý ve kullanýlan
dübel miktarý arttýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan yüzeyin en az kaba sývasýnýn bitmiþ
olmasý uygulamayý daha saðlýklý kýlacaktýr.
· Isý yalýtým levhasýnýn üzerine atýlan ilk kat sýva bir miktar suyunu
çektikten sonra ikinci kat uygulama ile birlikte file gömme iþlemine
baþlanmalýdýr.
· File gömme iþleminde; file en üst noktadan baþlanarak zemine
doðru gömülmeli, bitiþ baþlangýç noktalarýnda ise en az 20 cm birbiri
üzerine bindirilmelidir.

·

Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 13566/ ÇÝMENTO ESASLI YAPIÞTIRICILAR-ISI YALITIM LEVHASI
ÝÇÝN/12-06-2013. TS EN 998-1/KÂGÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM 1:
KABA VE ÝNCE SIVA HARCI 14-07-2011
ÇÝMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
HARÇ TÝPÝ: ÇÝMENTO HARÇLARI VE HAVA KÝRECÝ KÜTLESÝNÝN TOPLAM
BAÐLAYYICI KÜTLESÝNE ORANI %50 YÝ GEÇMEYENHAVA
KÝRECÝ+ÇÝMENTO HARÇLARI
TASARLANMIÞ, HAZIR, SIVA HARCI (GP)
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý
ile kullanýlan plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara
sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç ve dýþ mekânlarda,

·

Çimento esaslý yüzeylerde.

ÖZELLÝKLERÝ:

Ürün Kodu: 5058

·

Termal deðiþimlere dirençli,

·

Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,

·

-15°C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,

·

Bina ile birlikte esneyebilme.

·

Yüksek aderans (yapýþma)

elyaflý
TS 13566

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan önce
kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir Harcý 20 veya Epsa Tamir harcý 30
ile yapýlmalý ve bu tamir uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7
gün sonrasýnda yapýþtýrma uygulamasýna geçilmelidir.
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir uygulama
yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý Yüzey
hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
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þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Su basman profili diðer bir deðiþle baþlangýç profili kullanýlmasý
uygulamanýn saðlýðý açýsýndan tavsiye edilir.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Mantoyap ýsý yalýtým levha yapýþtýrýcý ya 6,25-6,5 L
(toz oranýnýn kütlece %24-25i) su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Öncelikle uygulama yapýlacak olan yüzey teraziye alýnmýþ olmalýdýr,
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli sonrasýnda
uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan harç mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan levhaya
ya öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu ile levhanýn %40ýný
kaplayacak þekilde uygulanýr.
· Zeminden 30-50 cm arasý yükseklikte yapýþtýrma iþlemine baþlanýr.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz.
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Yapýþtýrýcý su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Yapýþtýrýcý yalýtým levhasýnýn %40ýný kaplayacak þekilde ya
Çerçeveleme-Öbekleme metodu ile ya da taraklama metodu ile
uygulanmalýdýr.
· Bozuk yüzeylerde Öbekleme metodu tercih edilmeli, þartlar ne
olursa olsun uygulanacak yüzey teraziye alýnmalýdýr.
· Isý yalýtým plakalarý alttan baþlanarak þaþýrtmalý bir þekilde yüzeye
yerleþtirilmelidir,
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda boþluk kalmamasýna özen
gösterilmelidir,
· Derz boþluklarý yapýþtýrýcý ile doldurulmamalýdýr,
· Yükseklik arttýkça çift taraflý yapýþtýrma iþlemi yapýlmalý ve kullanýlan
dübel miktarý arttýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan yüzeyin en az kaba sývasýnýn bitmiþ
olmasý uygulamayý daha saðlýklý kýlacaktýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 13566 / ÇÝMENTO ESASLI YAPIÞTIRICILAR-ISI YALITIM LEVHASI
ÝÇÝN/12-06-2013.
ÇÝMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
HARÇ TÝPÝ: ÇÝMENTO HARÇLARI VE HAVA KÝRECÝ KÜTLESÝNÝN TOPLAM
BAÐLAYYICI KÜTLESÝNE ORANI %50 YÝ GEÇMEYENHAVA
KÝRECÝ+ÇÝMENTO HARÇLARI
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama
kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda,
· Çimento esaslý yüzeylerde.

Ürün Kodu: 5162

ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -15°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Bina ile birlikte esneyebilme.
· Yüksek aderans (yapýþma),
· 2-7 mm uygulama kalýnlýðýna uygun,
· Esneyebilen,
· Kolay mastarlanabilen,
· Elyaf takviyeli.

elyaflý
TS EN 998-1

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzeydeki plakalarýn sýva iþleminden önce dübel ile sabitlenmiþ
olmalý,
· Plaka ya da levhalarýn rüzgâr yüküne maruz býrakýlmamasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýç cephede uygulama yapýlacaksa boya üzerine uygulama
yapýlmamasýna dikkat edilmeli, ya boya kazýnmalý ya da Buda prim
20 astar uygulamasý yapýlarak sýva iþlemine geçilmelidir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise tekrar
karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þidetli hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
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· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan kullanmayýnýz.
UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Mantoyap ýsý yalýtým levha sýva ya 6,25-6,5 L (toz
oranýnýn kütlece %24-25i) su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk yapýþtýrýcý
kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce düþük
devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan kýsmýn en üstünden baþlanarak zemine
doðru gelmek suretiyle uygulanmalýdýr.
· Uygulanacak olan yüzeyin problemleri varsa giderilmeli sonrasýnda
uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Hazýr olan sýva ýsý yalýtým levhalarýnýn tüm cephe yüzeylerini
kaplayacak þekilde aralýk verilmeden uygulanmalýdýr.
· Ýlk kat bittikten sonra sývanýn suyunun biraz buharlaþmasýný
bekledikten sonra ikinci kat sýva ve file gömme iþlemine geçilmelidir.
· File gömme iþlemine en üst noktadan baþlayarak zemine doðru
inilmeli ve ek yerlerinde filelerin birbiri üzerine en az 20cm bindirme
iþlemi yapýlmalýdýr.
· Çelik mala yardýmýyla iyice sýyýrýlarak hiçbir noktasýnda açýklýk
kalmamak ve de file gözükmemek suretiyle uygulama
tamamlanmalýdýr.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Derz boþluklarý sýva ile doldurulmamalýdýr,
· Isý yalýtým levhasýnýn üzerine atýlan ilk kat sýva bir miktar suyunu
çektikten sonra ikinci kat uygulama ile birlikte file gömme iþlemine
baþlanmalýdýr.
· File gömme iþleminde; file en üst noktadan baþlanarak zemine
doðru gömülmeli, bitiþ baþlangýç noktalarýnda ise en az 20 cm birbiri
üzerine bindirilmelidir.
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir.

TASARLANMIÞ, HAZIR, SIVA HARCI (GP)
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
4-5 KG/m2 ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 998-1/KÂGÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM 1: KABA VE ÝNCE
SIVA HARCI 14-07-2011

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - TANE DOKULU
TANIMI:
Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes
alabilen mineral kaplama sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento esaslý ince sýva ve mantolama
sývasý üzerine,

Ürün Kodu: 5163

ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -10°C ile +80 °C ye dayanýklýdýr,
· Hem iç cephede hem de dýþ cephedeki kullanýma uygun,
· Boyanabilir,
· Yüksek yapýþma mukavemeti,
· Yüksek beyazlýk derecesi,
· Küf oluþumuna dirençli,

elyaflý
TS 7847

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Mineral esaslý her türlü yüzeyde uygulanabilir.
· Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak uygulanýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva karýþtýrma kabýnda film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrýlmalý sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan doðrudan güneþten ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Mantoyap dekoratif sýva ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
deðiþle 5-5,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle sýva hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda toz kýsým
ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak þekilde,
homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten sýva hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk sýva
kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce düþük
devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç plastik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana dairesel hareketler ise yedirilerek tatbik edilir,
· Ek yerlerinin belirgin olmamasý için, uygulanacak cepheyi ayný
gün içinde bitirmek ve su oranlarýnýn ayný olmasý ve de ayný þartlar
altýnda uygulama yapýlmasý gerekir.
· Uygulama kalýnlýðý ise en yüksek partikülü gömecek kadar olmalýdýr,

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Malzemeye dýþardan kireç, çimento, kum vb. gibi ek materyaller
eklemeyiniz,
· Uygulama esnasýnda katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeye su
eklemesi yapýlarak uygulamaya devam edilmemelidir.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 7847 / BOYALAR VE SIVALAR - KÂGÝR VE BETON DIÞ CEPHE ÝÇÝN
KAPLAMA MALZEMELERÝ VE KAPLAMA SÝSTEMLERÝ/ 14-06-2012
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

NOT:
Standart tip Mantoyap mineral sýva da maks. 1500 mikron da tanecik,
SARFÝYAT:
2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
BEYAZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIMI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - ÇÝZGÝ DOKULU
TANIMI:
Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes
alabilen mineral kaplama sývasýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç ve dýþ mekânlarda çimento esaslý ince sýva ve mantolama
sývasý üzerine,

Ürün Kodu: 5164

ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· -10°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Hem iç cephede hem de dýþ cephedeki kullanýma uygun,
· Boyanabilir,
· Yüksek yapýþma mukavemeti,
· Yüksek beyazlýk derecesi,
· 2 farklý boyut seçeneði,
· Küf oluþumuna dirençli,

elyaflý
TS 7847

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Mineral esaslý her türlü yüzeyde uygulanabilir.
· Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak uygulanýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha yüksek
ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva karýþtýrma kabýnda film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrýlmalý sonrasýnda uygulama iþlemine geçilmelidir.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan doðrudan güneþten ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
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UYGULAMA:
· 25 kg Epsa Mantoyap dekoratif sýva ya 1/5 kýsýmda, baþka bir
deðiþle 5L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.
· Öncelikle sýva hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda toz kýsým
ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak þekilde,
homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten sýva hava ile temasý kesilerek 5 dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk sýva
kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce düþük
devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Hazýr olan harç plastik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak olan
alana tek yönde mala çekilerek tatbik edilir,
· Ek yerlerinin belirgin olmamasý için, uygulanacak cepheyi ayný
gün içinde bitirmek ve su oranlarýnýn ayný olmasý ve de ayný þartlar
altýnda uygulama yapýlmasý gerekir.

mantolama
ürünleri
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse doktora
baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Malzemeye dýþardan kireç, çimento, kum vb. gibi ek materyaller
eklemeyiniz,
· Uygulama esnasýnda katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeye su
eklemesi yapýlarak uygulamaya devam edilmemelidir.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS 7847 / BOYALAR VE SIVALAR - KÂGÝR VE BETON DIÞ CEPHE ÝÇÝN
KAPLAMA MALZEMELERÝ VE KAPLAMA SÝSTEMLERÝ/ 14-06-2012
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

NOT:
Standart tip Mantoyap mineral sýva da maks. 3500 mikron da tanecik,
SARFÝYAT:
2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK:
BEYAZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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bakým ve
onarým

bakým ve
onarým

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA ÝÇ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
iþlenebilirliði kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen,
iç mekânlar için özel olarak tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ
brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen
ince granülometrideki sývama harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda; düþey yüzeylerde,
· Ýç mekânlarda; tavanlarda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Hem el ile hem makine ile pratik uygulama,
· Saten sývaya renk vermeyen,
· Yüzey tozumasý minimalize edilmiþ,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen

Ürün Kodu: 5327

TS EN 998-1
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Tuðla yüzeylerde,
· Astar uygulanmýþ brüt betonlarda,
· Bims yüzeylerde,
· Briket yüzeylerde,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Yüzeydeki çatlak ve delikler Epsa Tamir Harcý 20 ya da Epsa
Tamir Harcý 30 ile kapatýlmalýdýr.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Sýva malzemesinin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
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madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden
kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az iki hafta beklenmelidir.
· Gaz beton gibi yüzeylerde uygulamaya baþlamadan en az 3
gün öncesinde serme sýva ya da BUDA PRÝM 10 genel amçlý
yüzey hazýrlama astarý ile astarlama iþlemi yapýlmasý
gerekmektedir,
UYGULAMA:
25 kg Epsa Buda Ýç sýva ya; el ile uygulama yapýlacaksa, 5,66,25 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle sývanýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 3dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk sýva kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan kýsmýn en üstünden baþlanarak
ze m i n e d o ð r u ge l m e k s u re t i y l e u yg u l a n m a l ý d ý r.
· Uygulama kalýnlýðý tek katta 0,7 cm den fazla olacaksa, ilk
katý attýktan sonrasýnda diðer katlara geçilmek suretiyle uygulama
yapýlmalýdýr,
· Ýki ve ya daha fazla katlarda yapýlacak olan uygulamalarda,
ilk katýn priz almasý beklenmelidir, sonrasýnda diðer katlara
geçilmedir.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,

· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir.

bakým ve
onarým

· Köþe kýrýlmalarýný önlemek amacýyla köþe profilleri
kullanýlmalýdýr,
· Farklý malzemenin birleþim yerlerinde ve hareketli yerlerde
sýva filesi kullanýlmasý tavsiye edilir,
· Uygulama bittikten sonrasýnda, sýva yeterince sertleþince
nemli bir sünger yardýmý ile yüzey perdahý yapýlmalýdýr.
25 kg Epsa Buda Ýç sýva ya; makine ile uygulama yapýlacaksa
6,25-6,7 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Karýþtýrma iþlemi bittikten sonrasýnda uygulanacak olan
yüzeye püskürtülür,
· 5-10 dk kadar duvarda bekletilir ve mastarlama iþlemine
geçilir,
· Uygulama kalýnlýðý tek katta 0,7 cm den fazla olacaksa, ilk
katý attýktan sonrasýnda diðer katlara geçilmek suretiyle uygulama
yapýlmalýdýr,
· Ýki ve ya daha fazla katlarda yapýlacak olan uygulamalarda,
ilk katýn priz almasý beklenmelidir, sonrasýnda diðer katlara
geçilmedir.
· Köþe kýrýlmalarýný önlemek amacýyla köþe profilleri
kullanýlmalýdýr,
· Farklý malzemenin birleþim yerlerinde ve hareketli yerlerde
sýva filesi kullanýlmasý tavsiye edilir
· Uygulama bittikten sonrasýnda, sýva yeterince sertleþince
nemli bir sünger yardýmý ile yüzey perdahý yapýlmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 998-1/KÂGÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM 1: KABA VE ÝNCE
SIVA HARCI 2011 TEMMUZ
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.
NOT:
BUDA ÝÇ SIVA TEK BAÞINA ÝZOLASYON ÖZELLÝÐÝ GÖSTERMEZ.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA DIÞ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
TANIMI:
Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
iþlenebilirliði kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen,
dýþ mekânlar için özel olarak tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ
brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen
uygun granülometrideki sývama harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Dýþ mekânlarda; düþey yüzeylerde,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Hem el ile hem makine ile pratik uygulama,
· Yüzey tozumasý minimalize edilmiþ,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen,
· Yüksek mukavemet,
· Uygun granülometri,

Ürün Kodu: 5328
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Tuðla yüzeylerde,
· Astar uygulanmýþ brüt betonlarda,
· Bims yüzeylerde,
· Briket yüzeylerde,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Yüzeydeki çatlak ve delikler Epsa Tamir Harcý 20 ya da Epsa
Tamir Harcý 30 ile kapatýlmalýdýr.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Sýva malzemesinin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir
þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Sýva uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama yapýldýktan sonra 24 saat içinde olabilecek þiddetli
güneþ, nem, rüzgâr ve de yaðýþtan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
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madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden
kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az iki hafta beklenmelidir.
· Gaz beton gibi yüzeylerde uygulamaya baþlamadan en az 3
gün öncesinde serme sýva ya da BUDA PRÝM 10 genel amaçlý
yüzey hazýrlama astarý ile astarlama iþlemi yapýlmasý
gerekmektedir,
UYGULAMA:
25 kg Epsa Buda Dýþ sýva ya; el ile uygulama yapýlacaksa, 5,66,25 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle sývanýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 3dk
boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr
ve artýk sýva kullanýma hazýrdýr.
· Sýva dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak olan kýsmýn en üstünden baþlanarak
ze m i n e d o ð r u ge l m e k s u re t i y l e u yg u l a n m a l ý d ý r.
· Uygulama kalýnlýðý tek katta 0,7 cm den fazla olacaksa, ilk
katý attýktan sonrasýnda diðer katlara geçilmek suretiyle uygulama
yapýlmalýdýr,
· Ýki ve ya daha fazla katlarda yapýlacak olan uygulamalarda,
ilk katýn priz almasý beklenmelidir, sonrasýnda diðer katlara
geçilmedir.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,

· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir.
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir.

bakým ve
onarým

· Köþe kýrýlmalarýný önlemek amacýyla köþe profilleri
kullanýlmalýdýr,
· Farklý malzemenin birleþim yerlerinde ve hareketli yerlerde
sýva filesi kullanýlmasý tavsiye edilir,
· Uygulama bittikten sonrasýnda, sýva yeterince sertleþince
nemli bir sünger yardýmý ile yüzey perdahý yapýlmalýdýr.
25 kg Epsa Buda Dýþ sýva ya; makine ile uygulama yapýlacaksa
6,25-6,7 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Karýþtýrma iþlemi bittikten sonrasýnda uygulanacak olan
yüzeye püskürtülür,
· 5-10 dk kadar duvarda bekletilir ve mastarlama iþlemine
geçilir,
· Uygulama kalýnlýðý tek katta 1 cm den fazla olacaksa, ilk katý
attýktan sonrasýnda diðer katlara geçilmek suretiyle uygulama
yapýlmalýdýr,
· Ýki ve ya daha fazla katlarda yapýlacak olan uygulamalarda,
ilk katýn priz almasý beklenmelidir, sonrasýnda diðer katlara
geçilmedir.
· Köþe kýrýlmalarýný önlemek amacýyla köþe profilleri
kullanýlmalýdýr,
· Farklý malzemenin birleþim yerlerinde ve hareketli yerlerde
sýva filesi kullanýlmasý tavsiye edilir
· Uygulama bittikten sonrasýnda, sýva yeterince sertleþince
nemli bir sünger yardýmý ile yüzey perdahý yapýlmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 998-1/KÂGÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM 1: KABA VE ÝNCE
SIVA HARCI 2011 TEMMUZ
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)
SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.
NOT:
BUDA DIÞ SIVA TEK BAÞINA ÝZOLASYON ÖZELLÝÐÝ GÖSTERMEZ.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI - ÝNCE
TANIMI:
Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere
dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti
yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Dýþ mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Donatýsýz beton tamirinde,
· Granit ve seramik uygulamalarýndan önce yüzey tamir
amaçlý,
· Su izolasyon uygulamalarýndan önce pah uygulamalarýnda,

Ürün Kodu: 5192
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Yüzey tozumasý olmayan,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmayan,

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Brüt betonlarda(Astar uygulanmýþ),
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az 3 gün beklenmelidir.

UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, alçý yüzeylere, eski boyalý yüzeylere, taþ
yüzey üzerine, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden

UYGULAMA:
25 kg Epsa BudaTamir-art (20) ince tamir harcý malzemesine;
6,0-6,5 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Harç uygulamaya hazýrdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Tek seferde 10 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 10 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr,
· Yüzey düzgünlüðü mala ve yeterince sertleþtiðinde
nemlendirilmiþ sünger ile saðlanmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-3:2008-NÝSAN BETON YAPILARIN KORUNMASI VE
TAMÝRÝ ÝÇÝN MAMULLER VE SÝSTEMLER-TARÝFLER, GEREKLER,
KALÝTE KONTROL VE UYGUNLUK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ-BÖLÜM
3:YAPISAL OLAN VE YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
TAMÝR PRENSÝBÝ: 3. BETONUN YENÝLENMESÝ
TAMÝR YÖNTEMÝ: 3.1 YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
SINIF: R1
BETON ALANI: DONATISIZ
HARÇ TÝPÝ: PCC
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)

SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.

bakým ve
onarým

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 60 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR
HARCI - KALIN
( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI:
Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere
dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti
yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Dýþ mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Donatýsýz beton tamirinde,
· Granit ve seramik uygulamalarýndan önce yüzey tamir
amaçlý,
· Su izolasyon uygulamalarýndan önce pah uygulamalarýnda,

Ürün Kodu: 5193
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Yüzey tozumasý olmayan,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmayan,

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Brüt betonlarda(Astar uygulanmýþ),
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az 3 gün beklenmelidir.

UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, alçý yüzeylere, eski boyalý yüzeylere, taþ
yüzey üzerine, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden

UYGULAMA:
25 kg Epsa BudaTamir-art (20) ince tamir harcý malzemesine;
6,0-6,5 L su olacak þekilde su-toz oraný ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Harç uygulamaya hazýrdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Tek seferde 20 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 20 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr,
· Yüzey düzgünlüðü mala ve yeterince sertleþtiðinde
nemlendirilmiþ sünger ile saðlanmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-3:2008-NÝSAN BETON YAPILARIN KORUNMASI VE
TAMÝRÝ ÝÇÝN MAMULLER VE SÝSTEMLER-TARÝFLER, GEREKLER,
KALÝTE KONTROL VE UYGUNLUK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ-BÖLÜM
3:YAPISAL OLAN VE YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
TAMÝR PRENSÝBÝ: 3. BETONUN YENÝLENMESÝ
TAMÝR YÖNTEMÝ: 3.1 YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
SINIF: R1
BETON ALANI: DONATISIZ
HARÇ TÝPÝ: PCC
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)

SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.

bakým ve
onarým

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 60 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

60

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI ÝNCE - RAPÝD
( HIZLI PRÝZ ALAN )

YENÝ

TANIMI:
Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, hýzlý priz alan, ani termal
deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve
mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Dýþ mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Donatýsýz beton tamirinde,
· Granit ve seramik uygulamalarýndan önce yüzey tamir
amaçlý,
· Su izolasyon uygulamalarýndan önce pah uygulamalarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Yüzey tozumasý olmayan,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Hýzlý priz alan,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmayan,
· Kolay yerleþebilen,
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Brüt betonlarda(Astar uygulanmýþ),
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az 3 gün beklenmelidir.

UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, alçý yüzeylere, eski boyalý yüzeylere, taþ
yüzey üzerine, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden

UYGULAMA:
25 kg Epsa BudaTamir-art (20) rapid ince tamir harcý
malzemesine; 6,0-6,5 L su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Harç uygulamaya hazýrdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Tek seferde 10 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 10 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr,
· Yüzey düzgünlüðü mala ve yeterince sertleþtiðinde
nemlendirilmiþ sünger ile saðlanmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-3:2008-NÝSAN BETON YAPILARIN KORUNMASI VE
TAMÝRÝ ÝÇÝN MAMULLER VE SÝSTEMLER-TARÝFLER, GEREKLER,
KALÝTE KONTROL VE UYGUNLUK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ-BÖLÜM
3:YAPISAL OLAN VE YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
TAMÝR PRENSÝBÝ: 3. BETONUN YENÝLENMESÝ
TAMÝR YÖNTEMÝ: 3.1 YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
SINIF: R2
BETON ALANI: DONATISIZ
HARÇ TÝPÝ: PCC
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)

SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.

bakým ve
onarým

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR HARCI KALIN - RAPÝD
( HIZLI PRÝZ ALAN )

YENÝ

TANIMI:
Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere
dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti
yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Dýþ mekânlarda; düþey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
· Donatýsýz beton tamirinde,
· Granit ve seramik uygulamalarýndan önce yüzey tamir
amaçlý,
· Su izolasyon uygulamalarýndan önce pah uygulamalarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Yüzey tozumasý olmayan,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Kolay mastarlanabilen,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Hýzlý priz,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmaz,
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeylerde,
· Brüt betonlarda(Astar uygulanmýþ),
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

kaçýnýlmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
· Üzerine farklý bir uygulama yapýlacak ise ortam sýcaklýðýna
baðlý olarak en az 3 gün beklenmelidir.

UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, alçý yüzeylere, eski boyalý yüzeylere, taþ
yüzey üzerine, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere, metalik
ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi),
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda sýva kova içerisinde film oluþturmuþ ise
tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde(kireç, kum, çimento, alçý..vb. ) eklenmesinden

UYGULAMA:
25 kg Epsa BudaTamir-art (30) rapid hýzlý priz alan ince tamir
harcý malzemesine; 6,0-6,5 L su olacak þekilde su-toz oraný
ayarlanmalýdýr;
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Harç uygulamaya hazýrdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Tek seferde 20 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 20 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr,
· Yüzey düzgünlüðü mala ve yeterince sertleþtiðinde
nemlendirilmiþ sünger ile saðlanmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-3:2008-NÝSAN BETON YAPILARIN KORUNMASI VE
TAMÝRÝ ÝÇÝN MAMULLER VE SÝSTEMLER-TARÝFLER, GEREKLER,
KALÝTE KONTROL VE UYGUNLUK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ-BÖLÜM
3:YAPISAL OLAN VE YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
TAMÝR PRENSÝBÝ: 3. BETONUN YENÝLENMESÝ
TAMÝR YÖNTEMÝ: 3.1 YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
SINIF: R2
BETON ALANI: DONATISIZ
HARÇ TÝPÝ: PCC
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)

SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.

bakým ve
onarým

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 30 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Süngerleme ve mastarlama iþlemi ile yüzey düzeltilmelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAGROUT-ART
GROUT HARCI ( RAPÝD )
( HIZLI PRÝZ ALAN )

YENÝ

TANIMI:
Çimento esaslý, hýzlý priz alabilen, kýsa zamanda yüksek aderans
gösteren, kolay yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným
saðlayan, yüksek akýþkanlýkta olan, iklim þartlarýna uyumlu, su
geçirimsiz özellik de barýndýran grout harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren
çelik yapý,
· Prefabrike yapý,
· Makine ve vinç montaj kaidelerinde,
· Temel soketlerinde, perde ve kolon baþlýklarýnýn imalatýnda,
· Çelik kolonlarýn temele sabitlenmesinde kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Hýzlý priz alan,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmayan,
· Kolay yerleþebilen,
· Yüksek akýþkanlýk,
· Çelik donatýyý korozyona karþý korur,
· Aþýnma dayanýmý yüksek,
· Ayarlanabilir kývam,

Ürün Kodu: 5327

400

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Tamir edilecek yüzeylerin her türlü yað, kir, eski kaplamalar,
oynak parçacýklar vb. gibi aderansý (yapýþmayý) düþürecek olan
fa k tö r l e rd e n te m i z l e n m i þ o l m a s ý ge re k m e k te d i r.
· Uygulama öncesinde yüzey, su ile ýslatýlarak neme iyice
doyurulmalýdýr, temel betonunda suya doyurma iþlemi yapýldýktan
sonra uygulamaya geçilmelidir.
· Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip bir antipas ile
harçtan temasý kesilmelidir.
· Hazýrlanan harç içerisine yabancý malzeme (kireç, çimento,
kum, alçý vb.) ilavesi yapýlmamalýdýr.
· Kullaným süresi geçmiþ harç, su veya kuru harç mile karýþtýrýlýp
tekrar kullanýlmamalýdýr,
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
istenilen kývama göre ayarlanmalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
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UYGULAMA:
25 kg Epsa Budagrout-art rapid hýzlý priz alan grout harcý
malzemesine; 5,0-5,255 L su olacak þekilde ( toplam toz
miktarýnýn %20-21i kadar) su-toz oraný ayarlanmalýdýr (su miktarý
20°C ve %50 baðýl nemde hesaplanmýþtýr, yüksek sýcaklýklarda
ve nemde su miktarý deðiþir);
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 3-4 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Hazýr olan harç 15-20 dk içinde tüketilmelidir,
· Uygulama bittikten sonra 4 saat sonrasýnda kalýplar
çýkartýlabilir durumda olacaktýr,
· Kalýplar çýkartýldýktan sonra hýzlý buharlaþmayý engelleme için
Budakür50-P, Budakür60-A, Budakür70-S ya da Budakür80-SK
kür uygulamasý yapýlmalýdýr.
· Tek seferde 20 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 20 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr,
· Yüzey düzgünlüðü mala ve yeterince sertleþtiðinde
nemlendirilmiþ sünger ile saðlanabilir.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-3:2008-NÝSAN BETON YAPILARIN KORUNMASI VE
TAMÝRÝ ÝÇÝN MAMULLER VE SÝSTEMLER-TARÝFLER, GEREKLER,
KALÝTE KONTROL VE UYGUNLUK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ-BÖLÜM
3:YAPISAL OLAN VE YAPISAL OLMAYAN TAMÝR
TAMÝR PRENSÝBÝ: 4.YAPISAL TAKVÝYE
TAMÝR YÖNTEMÝ: 4.4 HARÇ VEYA BETON ÝLAVESÝ
SINIF: R3
YANGINA TEPKÝ SINIFI: A1 (YANMAZ)

SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,5kg /m² ortalama deðer.

bakým ve
onarým

UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 15 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABLOCK
GAZ
BETON YAPIÞTIRICISI
( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI:
Performansý arttýrýlmýþ, polimer katkýlý, gaz beton
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan, ince yapýlý, çalýþma süresi uzun, yapýþtýrma harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Ýç mekânlarda ve dýþ mekânlarda her türlü projede
kullanýlabilen gaz beton örgü harcýdýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Termal deðiþimlere dirençli,
· Suya ve donma-çözünme çevrimlerine dirençli,
· Kayma özelliði azaltýlmýþ,
· -10°C ile +70 °C ye dayanýklýdýr,
· Ekonomik,
· Çalýþma süresi uzun,
· Yüksek aderans,
· Ýnce dokulu olmasý sayesinde derzlerden oluþabilecek ýsý
köprülerini minimalize eder,
· Pratik uygulama uygulanýr,

Ürün Kodu: 5197

TS EN 998-2

143

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.

·

·

Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan

Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve

önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný

de kullanýlmalýdýr.

saðlayacaktýr.

·

·

akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.

Uygulama yapýlacak olan yüzeylerin temiz ve tozdan

Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava

arýndýrýlmýþ olmasý gerekmektedir,

·

·

madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.

Çok gözenekli olan yüzeylerde önceden bir nemlendirme

Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý

iþlemi yapýlmalýdýr, nemlendirme iþlemi aderansý artýrdýðý gibi
mukavemeti de arttýracaktýr.

UYGULAMA:

·

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.

·

Öncelikle yapýþtýrýcýnýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý

UYGULAMA SINIRI:

sonrasýnda toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak

·

kalmayacak þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca

Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,

metalik yüzeylerde kullanýlmaz.

karýþtýrýlmalýdýr.

·

·

Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha

Karýþmasý biten yapýþtýrýcý hava ile temasý kesilerek 5 dk

yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalý ya da gerekli

boyunca dinlendirilmeli sonrasýnda ise 2-3 dk daha karýþtýrýlýr

önlemler alýnmalýdýr.

ve artýk yapýþtýrýcý kullanýma hazýrdýr.

·

·

Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ

Yapýþtýrýcý dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen

ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)

önce düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr.

·

·

Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi

Hazýr olan harç çelik mala yardýmý ile uygulama yapýlacak

olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.

olan alana tatbik edilir,

·

·

Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde

uygulanmamalýdýr.
·

Uygulama sýrasýnda taraklanmýþ yüzeyde yapýþtýrýcý film

oluþturmuþ ise o kýsým tekrar taraklanmalý sonrasýnda yapýþtýrma
iþlemine geçilmelidir.
·
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25 kg Epsa BudaBlock gaz beton yapýþtýrýcý ya 1/4 kýsýmda,

baþka bir deðiþle 6-6,5 L su olacak þekilde su oraný ayarlanmalýdýr.

Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli

Uygulama en fazla 25 dk içerisinde yapýþtýrýlmalý sonrasýnda

d a to k m a k ya rd ý m ý y l a s a ð l a m l ý ð ý s a ð l a n m a l ý d ý r.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 998-2/KAÐÝR HARCI-ÖZELLÝKLER-BÖLÜM:KAÐÝR HARCI/1407-2011
TA S A R L A N M I Þ , G E N E L A M A Ç L I K A Ð Ý R H A R C I ( G )
YANMAYA KARÞI TEPKÝ: A1 (YANMAZ)

·

SARFÝYAT:
Blok boyutuna göre deðiþir.(TABLO 1.1 KLAVUZ OLARAK
KULLANILABÝLÝR)

bakým ve
onarým

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

Kullanýlacak olan gaz beton malzemesinin boyutuna göre tüketim miktarýný teorik olarak aþaðýdaki tabloya göre hesaplanabilir.

Tablo1.1. BOYUTLARA GÖRE TEORÝK SARFÝYATI GÖSTERÝR TABLO

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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beton
katkýlarý

beton
katkýlarý

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAMASTER-ÞAP
KENDÝLÝÐÝNDEN YAYILAN TESVÝYE ÞAPI
TANIMI:
Çimento esaslý, kýsa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay
yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným saðlayan, hiper
akýþkanlaþtýrýcýlar ile zenginleþtirilmiþ, iklim þartlarýna uyumlu,
rötre çatlaðý yapmayan, yüzeyde gözeneklilik barýndýrmayan,
tesviye þapý malzemesidir.

Ürün Kodu: 5199

UYGULAMA ALANI:
· PVC, laminant-lamine parke, ahþap, seramik, karo
döþemelerden önce,
· Yerden ýsýtma eps levhalarýn üzerini kapatmak döþemeye
hazýrlamak için,
· Çimento esaslý yüzeylerin düzeltilmesinde,
· Tozumanýn yoðun olduðu alanlarda,
· Ýç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
· Hastanelerde,
· Maðazalarda,
· Eðitim ve idari binalarda,
· Otellerde,
· Alýþveriþ merkezlerinde,
· Konutlarda,

TS EN 13813

ÖZELLÝKLERÝ:
· Yüksek aderans,
· Kolay iþlenebilirlik,
· Geniþ alanlarda pürüzsüz kolay uygulama,
· Uygulama sýrasýnda akma yapmayan,
· Suya-dona dayanýklý,
· Termal ani ýsý deðiþimlerine dirençli,
· Büzülme ve rötre çatlaðý yapmayan,
· Kolay yerleþebilen,
· Yüksek akýþkanlýk,
· Aþýnma dayanýmý,
· Ayarlanabilir kývam,
· Kendiliðinden yayýlarak teraziye gelebilme,
· Tek katta 10 mm ye kadar uygulayabilme,
· Sadece su ile karýþtýrýlýr, el ile ve de pompa ile uygulamaya
uygundur.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Tamir edilecek yüzeylerin her türlü yað, kir, eski kaplamalar,
oynak parçacýklar vb. gibi aderansý (yapýþmayý) düþürecek olan
fa k tö r l e rd e n te m i z l e n m i þ o l m a s ý ge re k m e k te d i r.
· Yüzeydeki her türlü kýrýklar, çatlaklýklar, gibi yüzey bozukluklarý
uygulama öncesinde EPSA BUDATAMÝR-ART 20 veya EPSA
BUDATAMÝR-ART 30 ile tamir edilmelidir.
· Uygulama öncesinde yüzey, su ile ýslatýlarak neme iyice
doyurulmalýdýr, ya da BUDAPRÝM 10 GENEL AMAÇLI YÜZEY
HAZIRLAMA ASTARI uygulamasý yapýlarak yüzeyin su emme
oraný sabitlenmelidir.
· Büyük alanlarda kot farký oluþmamasý için karolaj yapýlarak
uygulama kotlarý belirlenmelidir.
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· Metal parça var ise üzerindeki pas temizlenip bir antipas ile
harçtan temasý kesilmelidir.
· Hazýrlanan harç içerisine yabancý malzeme (kireç, çimento,
kum, alçý vb.) ilavesi yapýlmamalýdýr.
· Kullaným süresi geçmiþ harç, su veya kuru harç mile karýþtýrýlýp
tekrar kullanýlmamalýdýr,
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Uygulamadan hemen sonrasýnda 24 saat boyunca ani termal
deðiþimlerden, þiddetli rüzgardan ve de yoðun su temasýndan
korunmalýdýr.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, uygulanmamalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
istenilen kývama göre ayarlanmalýdýr.
· Malzeme, uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi þiddetli
hava akýmlarýndan ve de su ile temastan korunmalýdýr.
· Katýlaþmaya baþlamýþ, kabuklaþmýþ olan malzemeyi tekrardan
kullanmayýnýz.
UYGULAMA:
25 kg Epsa Budamaster-þap kendiliðinden yayýlan tesviye þapý
malzemesine; 6,5-7,0 L su olacak þekilde ( toplam toz miktarýnýn
%20-21i kadar) su-toz oraný ayarlanmalýdýr (su miktarý 20°C ve
%50 baðýl nemde hesaplanmýþtýr, yüksek sýcaklýklarda ve nemde
su miktarý deðiþir);
· Öncelikle harcýn hazýrlanacaðý kaba su alýnmalý sonrasýnda
toz kýsým ilave edilirken düþük devirli mikser ile topak kalmayacak
þekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþmasý biten harç hava ile temasý kesilerek 3dk boyunca
dinlendirilmeli sonrasýnda ise 3-4 dk daha karýþtýrýlýr ve artýk
harç kullanýma hazýrdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz,
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
· Uygulama sýrasýnda su ilavesinden yapýlmamalýdýr,
· Düzgün yüzeyli bir kaplama elde etmek için, kesintisiz
uygulama yapýlmasý gerekmektedir, bu nedenle uygulama alanýný
büyüklüðüne göre dökme iþleminin sürekliliðini saðlayacak
þekilde birden fazla karýþtýrma kovasý kullanýlmalý ve hazýrlanan

karýþýmlar bir birinin ardýna dökülerek etkin bir yayýlma iþlemi
saðlanmalýdýr,
· Sýva su ile karýþmýþ halde 25 dakikadan fazla kapta
bekletilmemelidir,
· Sertleþmeye baþlayan harca su ilavesi yapmayýnýz,
· Uygun sýcaklýklardaki uygulamalarda uygulamadan 1 gün
öncesinde uygulama yapýlacak olan alana gidilmeli ve kullanýlacak
olan malzemeleri ortam þartlarýna alýþmasý için orada
depolanmalýdýr.

beton
katkýlarý

· Kendiliðinden yayýlan harcýn kalýnlýðý çelik mala ile
ayarlanmalýdýr, karýþýmýn içinde hava kabarcýðý olmamasý ve de
yayýlma iþleminin daha hýzlý bir þekilde olmasý için uygulama
esnasýnda kirpi rulo kullanýlmalýdýr.
· Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen önce
düþük devirli mikser ile tekrar karýþtýrýlmalýdýr,
· Harç yüzeye çelik mala yardýmý ile eþit kalýnlýklarda uygulanýr,
· Hazýr olan harç 15-20 dk içinde tüketilmelidir,
· Uygulama bittikten sonra 6 saat sonrasýnda kalýp kullanýlmýþ
ise kalýplar çýkartýlabilir durumda olacaktýr,
· Tek seferde 10 mm ye kadar uygulama yapýlabilir, 10 mm yi
geçen kalýnlýklarda ise bir önceki katýn pirizini tamamlamasý
beklenmelidir,
· Her katman arasýnda uygulamanýn saðlýklý olabilmesi ve de
performansýný arttýrmak için yüzey nemlendirme iþlemi
yapýlmalýdýr.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 13813 ÞAP MALZEMELERÝ VE ZEMÝNE UYGULANAN
ÞAPLAR-ÞAP MALZEMELERÝ-ÖZELLÝKLER VE GEREKLER/02-122014/
SARFÝYAT:
1 mm kalýnlýk için 1,3kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDASURFACE-ART
SÝLÝS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
TANIMI:
Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
UYGULAMA ALANI:
Ýç ve dýþ mekânlarda;
· Fabrika gibi endüstriyel zeminlerde,
· Okul, alýþveriþ merkezleri gibi yaya trafiðinin yoðun olduðu
alanlarda,
· Garaj, otopark, yol, kaldýrým gibi yüksek aþýnma dayanýmý
gerektiren yüzeylerde,
· Hangarlar ve ticari depolarda,
· Yer altý geçitlerinde ve metro istasyonlarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Klasik betona göre yüksek aþýnma ve mukavemet dayanýmý
· Kendiliðinden renkli (gri, kýrmýzý ve yeþil)
· Kolay ve pratik uygulama
· Oksitlenmeyen
· Temizliði ve bakýmý kolay
· Betonun geçirimsizliðini arttýrýr
· Yanmaz (A1 sýnýfý)
· Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Düzgün ve homojen bir yüzey eldesi,
· 3 Farklý renk seçeneði,
· Natürel görünüm.

TS EN 1504-2

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

·

dikkat edilmelidir, yüzeyde dalgalanma olmamasýna dikkat

Toz istenmeyen, mekanik dayaným gerektiren, yoðun trafiðe

açýk alanlarda, fabrika, okul, alýþveriþ merkezleri, büro ve ofis

edilmelidir, serpme iþlemi yapýlýrken 1,5 mnin aþýlmamasýna

gibi yerler.

dikkat edilmelidir,

·

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
·

Yeni uygulama yapýlmýþ olan yüzeyler yüksek sýcaklýktan

(35°C ve daha üstü), olumsuz hava þartlarýndan korunmalýdýr.
·

Taþýyýcý betonun su/çimento veya çimento/agrega oraný en

az C25veya C30 beton dozuna sahip olmalýdýr.
·

Yüzey sertleþtirici serpilmiþ olan yüzeye su asla

serpilmemelidir.
UYGULAMA:
·

Taþýyýcý beton üzerinde gezilebilir hale gelinceye baþka bir

deðiþle betonun üzerine basýldýðýnda 0,5-1,0 cm ayak izi kalacak
þekilde olmalýdýr. Ortam þartlarýna baðlý olarak terleme suyunun
yüzeyden uzaklaþmasýný beklemek gerekebilir,
·

25 kglýk paketinin aðzý açýlarak yüzey hazýrlýðý yapýlmýþ olan

betona el vasýtasýyla eþit kalýnlýkta ortalama sarfiyatýn ½sini
oluþturacak miktarda serpilerek daðýtýlýr.
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Parçacýklarýn birbirinden çok faz ayrýlmamasýna ve de rüzgâra

Parçacýklarýn betonun yüzeyindeki nemi çekmesi

beklenmelidir, bu olgu gözlemlenince üzerinden pervane ile
zemin renk deðiþtirene kadar geçilmelidir
·

Yüzey sertleþtirici uygulamasý bitmiþ olan yüzeye su ilave

edilmemelidir.
·

Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak uygulama sonrasý hýzlý priz

almayý engellemek için yüzey hafif bir þekilde nemlendirilip,
üzeri folyo ile kapatýlabilir,
·

BUDASURFACE-ART SÝLÝS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY

SERTLEÞTÝRÝCÝ üzerine tavsiye dilen kullaným yerine göre deðiþiklik
gösteren BUDAKÜR 60-A, BUDAKÜR 50-P, BUDAKÜR 70-S,
BUDAKÜR 80-SK kür malzemelerinin uygulanmasýdýr.
·

Kür uygulanmayacak ise yüzeye periyodik zamanlarda

nemlendirme iþlemi yapýlmalýdýr. Aksi takdirde rötre çatlamalara
sebep olunabilir.
Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak 1-3 gün içerisinde yalancý derzler
kesilmeli, zemin sertleþtiðinde esnek derz dolgu macunu ile
doldurulmalýdýr.

SARFÝYAT:
4-6Kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ, KIRMIZI, YEÞÝL
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

beton
katkýlarý

UYARILAR :
· Uygulama yapýlacak olan alandaki taþýyýcý beton en az C25
sýnýfý olmalýdýr. Burada betonun kývamý önem arz eder. Daha
kuru olmasý halinde beton yüzey sertleþtiricinin reaksiyonun
baþlamasý için gereken suyu almamýþ olur ve beklenilen sertleþme
baþlamaz, daha sulu olmasý halinde ise beton yüzey sertleþtirici
betonun içine gömülerek iþlevsiz hale gelir.
· Taþýyýcý betonun perdahlanmasý bitmiþ ve mala ile düzeltilmiþ
olmasý yeterlidir. Yüzeyde yabancý bir materyal bulunmamalýdýr.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30°C arasýnda olmalýdýr.
· Çok nemli ve çok sýcak havalarda uygulama yapmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Baðýl nemin %40 ýn altýnda olduðu durumlarda
yüzeyde çiçeklenme yapabilir.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yaðmur veya
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr.
· Ýçerisine yabancý bir materyal eklenmemelidir.
· Betonun içeriðindeki çimento türü ve su alkalitesi yüzeyde
hafif ton farklýlýklarýna sebep olabilir,
· Kuruma süresi boyunca yüzeyde ton farklýlýklarý olabilir,
homojen bir serpme iþlemi yapýlmýþ ise kuruma tamamlanýnca
ton farklýlýklarý kaybolacaktýr,
· Uygulanan beton en az 15 cm olmalýdýr,
· Yüzeyde gevþeklik, ya da þerbetlenme gibi yumuþamalar var
ise bu durum betonun hali hazýrda taze olduðu anlamýna gelir,
· Malzeme çekpas yardýmý ile taze betona yayýlmamalýdýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-2 -Beton yapýlarýn korunmasý ve tamiri için mamuller
ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
deðerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma
sistemleri/10-04-2008/

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDASURFACE-ART
BAZALT TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
TANIMI:
Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
UYGULAMA ALANI:
Ýç ve dýþ mekânlarda;
· Fabrika gibi endüstriyel zeminlerde,
· Okul, alýþveriþ merkezleri gibi yaya trafiðinin yoðun olduðu
alanlarda,
· Garaj, otopark, yol, kaldýrým gibi yüksek aþýnma dayanýmý
gerektiren yüzeylerde,
· Hangarlar ve ticari depolarda,
· Yer altý geçitlerinde ve metro istasyonlarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Klasik betona göre yüksek aþýnma ve mukavemet dayanýmý
· Kendiliðinden renkli (gri, kýrmýzý ve yeþil)
· Kolay ve pratik uygulama
· Oksitlenmeyen
· Temizliði ve bakýmý kolay
· Betonun geçirimsizliðini arttýrýr
· Yanmaz (A1 sýnýfý)
· Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Düzgün ve homojen bir yüzey eldesi,
· 3 Farklý renk seçeneði,
· Natürel görünüm.

TS EN 1504-2

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

·

dikkat edilmelidir, yüzeyde dalgalanma olmamasýna dikkat

Toz istenmeyen, mekanik dayaným gerektiren, yoðun trafiðe

açýk alanlarda, fabrika, okul, alýþveriþ merkezleri, büro ve ofis

edilmelidir, serpme iþlemi yapýlýrken 1,5 mnin aþýlmamasýna

gibi yerler.

dikkat edilmelidir,

·

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
·

Yeni uygulama yapýlmýþ olan yüzeyler yüksek sýcaklýktan

(35°C ve daha üstü), olumsuz hava þartlarýndan korunmalýdýr.
·

Taþýyýcý betonun su/çimento veya çimento/agrega oraný en

az C25veya C30 beton dozuna sahip olmalýdýr.
·

Yüzey sertleþtirici serpilmiþ olan yüzeye su asla

serpilmemelidir.
UYGULAMA:
·

Taþýyýcý beton üzerinde gezilebilir hale gelinceye baþka bir

deðiþle betonun üzerine basýldýðýnda 0,5-1,0 cm ayak izi kalacak
þekilde olmalýdýr. Ortam þartlarýna baðlý olarak terleme suyunun
yüzeyden uzaklaþmasýný beklemek gerekebilir,
·

25 kglýk paketinin aðzý açýlarak yüzey hazýrlýðý yapýlmýþ olan

betona el vasýtasýyla eþit kalýnlýkta ortalama sarfiyatýn ½sini
oluþturacak miktarda serpilerek daðýtýlýr.
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Parçacýklarýn birbirinden çok faz ayrýlmamasýna ve de rüzgâra

Parçacýklarýn betonun yüzeyindeki nemi çekmesi

beklenmelidir, bu olgu gözlemlenince üzerinden pervane ile
zemin renk deðiþtirene kadar geçilmelidir
·

Yüzey sertleþtirici uygulamasý bitmiþ olan yüzeye su ilave

edilmemelidir.
·

Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak uygulama sonrasý hýzlý priz

almayý engellemek için yüzey hafif bir þekilde nemlendirilip,
üzeri folyo ile kapatýlabilir,
·

BUDASURFACE-ART BAZALT TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY

SERTLEÞTÝRÝCÝ üzerine tavsiye dilen kullaným yerine göre deðiþiklik
gösteren BUDAKÜR 60-A, BUDAKÜR 50-P, BUDAKÜR 70-S,
BUDAKÜR 80-SK kür malzemelerinin uygulanmasýdýr.
·

Kür uygulanmayacak ise yüzeye periyodik zamanlarda

nemlendirme iþlemi yapýlmalýdýr. Aksi takdirde rötre çatlamalara
sebep olunabilir.
Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak 1-3 gün içerisinde yalancý derzler
kesilmeli, zemin sertleþtiðinde esnek derz dolgu macunu ile
doldurulmalýdýr.

SARFÝYAT:
4-6Kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ, KIRMIZI, YEÞÝL
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

beton
katkýlarý

UYARILAR :
· Uygulama yapýlacak olan alandaki taþýyýcý beton en az C25
sýnýfý olmalýdýr. Burada betonun kývamý önem arz eder. Daha
kuru olmasý halinde beton yüzey sertleþtiricinin reaksiyonun
baþlamasý için gereken suyu almamýþ olur ve beklenilen sertleþme
baþlamaz, daha sulu olmasý halinde ise beton yüzey sertleþtirici
betonun içine gömülerek iþlevsiz hale gelir.
· Taþýyýcý betonun perdahlanmasý bitmiþ ve mala ile düzeltilmiþ
olmasý yeterlidir. Yüzeyde yabancý bir materyal bulunmamalýdýr.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30°C arasýnda olmalýdýr.
· Çok nemli ve çok sýcak havalarda uygulama yapmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Baðýl nemin %40 ýn altýnda olduðu durumlarda
yüzeyde çiçeklenme yapabilir.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yaðmur veya
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr.
· Ýçerisine yabancý bir materyal eklenmemelidir.
· Betonun içeriðindeki çimento türü ve su alkalitesi yüzeyde
hafif ton farklýlýklarýna sebep olabilir,
· Kuruma süresi boyunca yüzeyde ton farklýlýklarý olabilir,
homojen bir serpme iþlemi yapýlmýþ ise kuruma tamamlanýnca
ton farklýlýklarý kaybolacaktýr,
· Uygulanan beton en az 15 cm olmalýdýr,
· Yüzeyde gevþeklik, ya da þerbetlenme gibi yumuþamalar var
ise bu durum betonun hali hazýrda taze olduðu anlamýna gelir.
· Malzeme çekpas yardýmý ile taze betona yayýlmamalýdýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-2 -Beton yapýlarýn korunmasý ve tamiri için mamuller
ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
deðerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma
sistemleri/10-04-2008/

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDASURFACE-ART
KUVARS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
TANIMI:
Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
UYGULAMA ALANI:
Ýç ve dýþ mekânlarda;
· Fabrika gibi endüstriyel zeminlerde,
· Okul, alýþveriþ merkezleri gibi yaya trafiðinin yoðun olduðu
alanlarda,
· Garaj, otopark, yol, kaldýrým gibi yüksek aþýnma dayanýmý
gerektiren yüzeylerde,
· Hangarlar ve ticari depolarda,
· Yer altý geçitlerinde ve metro istasyonlarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Klasik betona göre yüksek aþýnma ve mukavemet dayanýmý
· Kendiliðinden renkli (gri, kýrmýzý ve yeþil)
· Kolay ve pratik uygulama
· Oksitlenmeyen
· Temizliði ve bakýmý kolay
· Betonun geçirimsizliðini arttýrýr
· Yanmaz (A1 sýnýfý)
· Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Düzgün ve homojen bir yüzey eldesi,
· 3 Farklý renk seçeneði,
· Natürel görünüm.

TS EN 1504-2

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

·

dikkat edilmelidir, yüzeyde dalgalanma olmamasýna dikkat

Toz istenmeyen, mekanik dayaným gerektiren, yoðun trafiðe

açýk alanlarda, fabrika, okul, alýþveriþ merkezleri, büro ve ofis

edilmelidir, serpme iþlemi yapýlýrken 1,5 mnin aþýlmamasýna

gibi yerler.

dikkat edilmelidir,

·

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
·

Yeni uygulama yapýlmýþ olan yüzeyler yüksek sýcaklýktan

(35°C ve daha üstü), olumsuz hava þartlarýndan korunmalýdýr.
·

Taþýyýcý betonun su/çimento veya çimento/agrega oraný en

az C25veya C30 beton dozuna sahip olmalýdýr.
·

Yüzey sertleþtirici serpilmiþ olan yüzeye su asla

serpilmemelidir.
UYGULAMA:
·

Taþýyýcý beton üzerinde gezilebilir hale gelinceye baþka bir

deðiþle betonun üzerine basýldýðýnda 0,5-1,0 cm ayak izi kalacak
þekilde olmalýdýr. Ortam þartlarýna baðlý olarak terleme suyunun
yüzeyden uzaklaþmasýný beklemek gerekebilir,
·

25 kglýk paketinin aðzý açýlarak yüzey hazýrlýðý yapýlmýþ olan

betona el vasýtasýyla eþit kalýnlýkta ortalama sarfiyatýn ½sini
oluþturacak miktarda serpilerek daðýtýlýr.
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Parçacýklarýn betonun yüzeyindeki nemi çekmesi

beklenmelidir, bu olgu gözlemlenince üzerinden pervane ile
zemin renk deðiþtirene kadar geçilmelidir
·

Yüzey sertleþtirici uygulamasý bitmiþ olan yüzeye su ilave

edilmemelidir.
·

Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak uygulama sonrasý hýzlý priz

almayý engellemek için yüzey hafif bir þekilde nemlendirilip,
üzeri folyo ile kapatýlabilir,
·

BUDASURFACE-ART KUVARS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY

SERTLEÞTÝRÝCÝ üzerine tavsiye dilen kullaným yerine göre deðiþiklik
gösteren BUDAKÜR 60-A, BUDAKÜR 50-P, BUDAKÜR 70-S,
BUDAKÜR 80-SK kür malzemelerinin uygulanmasýdýr.
·

Kür uygulanmayacak ise yüzeye periyodik zamanlarda

nemlendirme iþlemi yapýlmalýdýr. Aksi takdirde rötre çatlamalara
sebep olunabilir.
Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak 1-3 gün içerisinde yalancý derzler
kesilmeli, zemin sertleþtiðinde esnek derz dolgu macunu ile
doldurulmalýdýr.

SARFÝYAT:
4-6Kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ, KIRMIZI, YEÞÝL
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

beton
katkýlarý

UYARILAR :
· Uygulama yapýlacak olan alandaki taþýyýcý beton en az C25
sýnýfý olmalýdýr. Burada betonun kývamý önem arz eder. Daha
kuru olmasý halinde beton yüzey sertleþtiricinin reaksiyonun
baþlamasý için gereken suyu almamýþ olur ve beklenilen sertleþme
baþlamaz, daha sulu olmasý halinde ise beton yüzey sertleþtirici
betonun içine gömülerek iþlevsiz hale gelir.
· Taþýyýcý betonun perdahlanmasý bitmiþ ve mala ile düzeltilmiþ
olmasý yeterlidir. Yüzeyde yabancý bir materyal bulunmamalýdýr.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30°C arasýnda olmalýdýr.
· Çok nemli ve çok sýcak havalarda uygulama yapmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Baðýl nemin %40 ýn altýnda olduðu durumlarda
yüzeyde çiçeklenme yapabilir.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yaðmur veya
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr.
· Ýçerisine yabancý bir materyal eklenmemelidir.
· Betonun içeriðindeki çimento türü ve su alkalitesi yüzeyde
hafif ton farklýlýklarýna sebep olabilir,
· Kuruma süresi boyunca yüzeyde ton farklýlýklarý olabilir,
homojen bir serpme iþlemi yapýlmýþ ise kuruma tamamlanýnca
ton farklýlýklarý kaybolacaktýr,
· Uygulanan beton en az 15 cm olmalýdýr,
· Yüzeyde gevþeklik, ya da þerbetlenme gibi yumuþamalar var
ise bu durum betonun hali hazýrda taze olduðu anlamýna gelir.
· Malzeme çekpas yardýmý ile taze betona yayýlmamalýdýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-2 -Beton yapýlarýn korunmasý ve tamiri için mamuller
ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
deðerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma
sistemleri/10-04-2008/

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDASURFACE-ART
KORUND TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
TANIMI:
Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
UYGULAMA ALANI:
Ýç ve dýþ mekânlarda;
· Fabrika gibi endüstriyel zeminlerde,
· Okul, alýþveriþ merkezleri gibi yaya trafiðinin yoðun olduðu
alanlarda,
· Garaj, otopark, yol, kaldýrým gibi yüksek aþýnma dayanýmý
gerektiren yüzeylerde,
· Hangarlar ve ticari depolarda,
· Yer altý geçitlerinde ve metro istasyonlarýnda,
ÖZELLÝKLERÝ:
· Klasik betona göre yüksek aþýnma ve mukavemet dayanýmý
· Kendiliðinden renkli (gri, kýrmýzý ve yeþil)
· Kolay ve pratik uygulama
· Oksitlenmeyen
· Temizliði ve bakýmý kolay
· Betonun geçirimsizliðini arttýrýr
· Yanmaz (A1 sýnýfý)
· Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Düzgün ve homojen bir yüzey eldesi,
· 3 Farklý renk seçeneði,
· Natürel görünüm.

TS EN 1504-2

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

·

dikkat edilmelidir, yüzeyde dalgalanma olmamasýna dikkat

Toz istenmeyen, mekanik dayaným gerektiren, yoðun trafiðe

açýk alanlarda, fabrika, okul, alýþveriþ merkezleri, büro ve ofis

edilmelidir, serpme iþlemi yapýlýrken 1,5 mnin aþýlmamasýna

gibi yerler.

dikkat edilmelidir,

·

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
·

Yeni uygulama yapýlmýþ olan yüzeyler yüksek sýcaklýktan

(35°C ve daha üstü), olumsuz hava þartlarýndan korunmalýdýr.
·

Taþýyýcý betonun su/çimento veya çimento/agrega oraný en

az C25veya C30 beton dozuna sahip olmalýdýr.
·

Yüzey sertleþtirici serpilmiþ olan yüzeye su asla

serpilmemelidir.
UYGULAMA:
·

Taþýyýcý beton üzerinde gezilebilir hale gelinceye baþka bir

deðiþle betonun üzerine basýldýðýnda 0,5-1,0 cm ayak izi kalacak
þekilde olmalýdýr. Ortam þartlarýna baðlý olarak terleme suyunun
yüzeyden uzaklaþmasýný beklemek gerekebilir,
·

25 kglýk paketinin aðzý açýlarak yüzey hazýrlýðý yapýlmýþ olan

betona el vasýtasýyla eþit kalýnlýkta ortalama sarfiyatýn ½sini
oluþturacak miktarda serpilerek daðýtýlýr.
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Parçacýklarýn betonun yüzeyindeki nemi çekmesi

beklenmelidir, bu olgu gözlemlenince üzerinden pervane ile
zemin renk deðiþtirene kadar geçilmelidir
·

Yüzey sertleþtirici uygulamasý bitmiþ olan yüzeye su ilave

edilmemelidir.
·

Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak uygulama sonrasý hýzlý priz

almayý engellemek için yüzey hafif bir þekilde nemlendirilip,
üzeri folyo ile kapatýlabilir,
·

BUDASURFACE-ART KORUND TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY

SERTLEÞTÝRÝCÝ üzerine tavsiye dilen kullaným yerine göre deðiþiklik
gösteren BUDAKÜR 60-A, BUDAKÜR 50-P, BUDAKÜR 70-S,
BUDAKÜR 80-SK kür malzemelerinin uygulanmasýdýr.
·

Kür uygulanmayacak ise yüzeye periyodik zamanlarda

nemlendirme iþlemi yapýlmalýdýr. Aksi takdirde rötre çatlamalara
sebep olunabilir.
Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak 1-3 gün içerisinde yalancý derzler
kesilmeli, zemin sertleþtiðinde esnek derz dolgu macunu ile
doldurulmalýdýr.

SARFÝYAT:
4-6Kg /m² ortalama deðer.
RENK:
GRÝ, KIRMIZI, YEÞÝL
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600 kg

beton
katkýlarý

UYARILAR :
· Uygulama yapýlacak olan alandaki taþýyýcý beton en az C25
sýnýfý olmalýdýr. Burada betonun kývamý önem arz eder. Daha
kuru olmasý halinde beton yüzey sertleþtiricinin reaksiyonun
baþlamasý için gereken suyu almamýþ olur ve beklenilen sertleþme
baþlamaz, daha sulu olmasý halinde ise beton yüzey sertleþtirici
betonun içine gömülerek iþlevsiz hale gelir.
· Taþýyýcý betonun perdahlanmasý bitmiþ ve mala ile düzeltilmiþ
olmasý yeterlidir. Yüzeyde yabancý bir materyal bulunmamalýdýr.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30°C arasýnda olmalýdýr.
· Çok nemli ve çok sýcak havalarda uygulama yapmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Baðýl nemin %40 ýn altýnda olduðu durumlarda
yüzeyde çiçeklenme yapabilir.
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yaðmur veya
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr.
· Ýçerisine yabancý bir materyal eklenmemelidir.
· Betonun içeriðindeki çimento türü ve su alkalitesi yüzeyde
hafif ton farklýlýklarýna sebep olabilir,
· Kuruma süresi boyunca yüzeyde ton farklýlýklarý olabilir,
homojen bir serpme iþlemi yapýlmýþ ise kuruma tamamlanýnca
ton farklýlýklarý kaybolacaktýr,
· Uygulanan beton en az 15 cm olmalýdýr,
· Yüzeyde gevþeklik, ya da þerbetlenme gibi yumuþamalar var
ise bu durum betonun hali hazýrda taze olduðu anlamýna gelir.
· Malzeme çekpas yardýmý ile taze betona yayýlmamalýdýr.

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-2 -Beton yapýlarýn korunmasý ve tamiri için mamuller
ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
deðerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma
sistemleri/10-04-2008/

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ TEK BÝLEÞEN

EPSA BUDAWATER-STOP
KRÝSTALÝZE SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI:
Çimento esaslý, belirli oranda sadece su ile karýþtýrýlarak tatbik
edilen, eski ve yeni yapýlarda yüzey sularýna karþý beton donatýda
negatif ve pozitif yönlü kullanýlabilen, yüzeyin kapiler
boþluklarýna transfer olup orada genleþerek su geçirimsiz tabaka
oluþturan kristalize su izolasyon malzemesidir, baþka bir ifade
ile toz mebrandýr.

Ürün Kodu: 5198

UYGULAMA ALANI:
· Tüm yapýlarda iç ve dýþ mekânlarda; yatay ve de düþey
uygulamalarda,
· Temel ve bodrum duvarlarýnda,
· Su depolarý ve yüzme havuzlarýnda,
· Tünellerde,
· Asansör çukurlarýnda,
· Sulama kanallarýnda,
· Kanalizasyon borularýnda,
· Beton boru ve rögarlarda,
· Baraj ve limanlarda,
· Ýstinat duvarlarýnda.

TS EN 1504-2

ÖZELLÝKLERÝ:
· Negatif ve pozitif yönden gelen su basýncýna mükemmel
dayaným,
· Çimento esaslý mineral yüzeylerin kapiler boþluklarýna enjekte
olabilme,
· Ýçme suyuna uygunluk,
· Pratik ve rahat uygulama,
· Donma çözünme çevrimlerine dirençli,
· Suyun korozif etkilerinden betonarme yapýyý korur,
· Zamanýnda priz alma,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý yüzeyler,
· Brüt beton yüzeyler,
· Çimento esaslý sývalar ve þaplar üzerine,
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý
veya Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý ve bu tamir
uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7 gün sonrasýnda
uygulamaya geçilmelidir.
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir
uygulama yapýlmýþ olur.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Kenar ve köþe pahlarý Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý, su geçirimsizliði
ve aderansý arttýrmak için BUDALATEX PLUS katký kullanýlabilir.
· Su depolarý havuz gibi yüksek su basýncý bulundurulacak
alanlarýn betonlarý en az 6 ay öncesinden dökülmüþ olmalýdýr,
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· BUDAWATER-STOP KRÝSTALÝZE SU YALITIM MALZEMESÝ
uygulanan yüzeyler 7 gün boyunca nemli olarak býrakýlmalý ve
doðrudan güneþ ýþýðý ve rüzgârdan korunmalýdýr,
· Doðrudan yaya trafiðine ya da mekanik darbeye maruz kalacak
alanlarda uygulanan yüzeyin üzeri ya seramik karo malzemesi
gibi kaplama malzemeleri ile kaplanmalý ya da þap atýlarak
kapatýlmalýdýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla suya maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama
yapýlmalýdýr.
· Malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde
ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde(kum, kireç, çimento, alçý vb.) eklenmesinden
kaçýnýlmalýdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,

· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 1504-2-Beton yapýlarýn korunmasý ve tamiri için mamuller
ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
deðerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
SARFÝYAT:
· 1.KAT: 1,5 Kg/m²
· 2. KAT: 1,5 Kg/m²
· 3. KAT: 1,0 Kg/m²

su yalýtým
ürünleri

UYGULAMA:
· Öncelikle temiz bir kaba yeteri kadar su alýnýr ve üzerine 25
kglýk EPSA BUDAWATER-STOP KRÝSTALÝZE SU ÝZOLASYON
MALZEMESÝ yavaþ yavaþ ilave edilerek düþük devirli çýrpýcý
yardýmý ile topak kalmayýncaya kadar yani homojen görünüm
elde edinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Uygulama esnasýnda, tiksotropi dolayýsý ile yoðunlaþan
malzemenin kolay uygulanabilirliðini saðlamak adýna içine
herhangi yabancý bir malzeme(su veya sývý bileþen ) ilave etmeden
tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým hazýrlandýktan sonra uygulama rulo, fýrça yardýmý ile
yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki kata dik
doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr,
atýlacak olan her kat bir önceki kata dik doðrultuda
uygulanmalýdýr,
· Uygulamadan sonra kullanýlan el aletleri bol su ile
yýkanmalýdýr.
· Malzeme mukavemeti arttýrmak amacý ile file gömme
uygulamasý yaparken homojen daðýlým saðlanmasýna dikkat
edilmelidir.

RENK:
GRÝ TOZ
PAKETLEME HALÝ:
25 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1600kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ ÇÝFT BÝLEÞEN

EPSA BUDALASTIC-X7
YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI:
· Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar içeren
çimento esaslý, geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý çift
komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Islak hacimlerde(banyo, tuvalet, mutfak seramiklerinin
altýnda), süs havuzlarýnda güvenli kullaným,
· Üzerine seramik döþeyebilme (çimentolu seramik
yapýþtýrýcýlarla mükemmel uyum saðlama)

Ürün Kodu: 5342

Ürün Kodu: 5609

ÖZELLÝKLERÝ:
· Yarý elastik yapýsý sayesinde bina oturmalarýna karþýlýk
dayaným gösterme ve izolasyonun devamlýlýðýný saðlama
· Kolay ve pratik uygulama
· Ýç ve dýþ hacimlerde kullanýlabilirlik
· Yatayda ve düþeyde suyun geldiði yönden uygulama
· Teraslarda hafif yük altýnda býrakýlabilinir,
· Yüzme havuzlarýnda, içme ve kullanma suyu depolarýnda,
deniz suyu kanallarýnda kaplamanýn üstü tekrar kapatýlmak
suretiyle kullanýlabilir,
· Çiçeklik yalýtýmýnda kullanýlabilinir.
· Isýl deðiþimlerden kaynaklanan mikro çatlaklýklar oluþturmaz.
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý
veya Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý ve bu tamir
uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7 gün sonrasýnda
uygulamaya geçilmelidir.
· Çimento esaslý sývalar ve þaplar üzerine (yüzey hazýrlama astarý
ile beraber),
· Brüt beton üzerine (aderans arttýrýcý astar ile),
· Buda prim 30 seramik üzeri seramik uygulama astarý
uygulanmýþ eski seramik kaplamalar üzerinde, uygulama bittikten
sonra üzeri tekrardan kapatýlmak suretiyle,
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir
uygulama yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Kenar ve köþe pahlarý Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý, su geçirimsizliði
ve aderansý arttýrmak için BUDALATEX PLUS katký kullanýlabilir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
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yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 10 kg lýk sývý bileþen karýþtýrma kabýna alýnarak üzerine 20 kg
lýk toz bileþen yavaþ yavaþ ilave edilerek düþük devirli çýrpýcý
yardýmý ile topak kalmayýncaya kadar yani homojen görünüm
elde edinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým 2-3 dk dinlendirildikten sonra tekrar karýþtýrýlarak
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama esnasýnda, tiksotropi dolayýsý ile yoðunlaþan
malzemenin kolay uygulanabilirliðini saðlamak adýna içine herhangi
yabancý bir malzeme(su veya sývý bileþen ) ilave etmeden tekrar
karýþtýrýlmalýdýr.

· Karýþým hazýrlandýktan sonra uygulama rulo, fýrça ya da mala
yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr.
· Uygulamadan sonra kullanýlan el aletleri bol su ile yýkanmalýdýr.
· Malzeme mukavemeti arttýrmak amacý ile file gömme
uygulamasý yaparken homojen daðýlým saðlanmasýna dikkat
edilmelidir.

SARFÝYAT:
· 1.KAT: 1,5 Kg/m²
· 2. KAT: 1,5 Kg/m²
· 3. KAT: 1,0 Kg/m²

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280kg
10 kg polietilen plastik bidon halde sývý 64lü paletler halinde
toplam =640kg
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

su yalýtým
ürünleri

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
Yapýþtýrýcýlarla tutturulmuþ seramik karolarýn altýnda kullaným için
sývý halde uygulanan su geçirmez ürünler - Gerekler, deney
yöntemleri, uygunluk deðerlendirmesi, sýnýflandýrma ve kýsa
gösteriliþ TS EN 14891:2002 / HAZÝRAN

RENK:
GRÝ TOZ/BEYAZ SÜT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ ÇÝFT BÝLEÞEN

EPSA BUDALASTIC-X8
TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI:
· Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar içeren
çimento esaslý, geliþtirilmiþ UV dayanýmlý, hafif yaya trafiðine
dayanýklý çift komponentli, elastik su yalýtým harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Islak hacimlerde(banyo, tuvalet, mutfak seramiklerinin
altýnda), süs havuzlarýnda güvenli kullaným,
· Üzerine seramik döþeyebilme (çimentolu seramik
yapýþtýrýcýlarla mükemmel uyum saðlama)

Ürün Kodu: 5343

Ürün Kodu: 5608

ÖZELLÝKLERÝ:
· Elastik yapýsý sayesinde bina oturmalarýna karþýlýk dayaným
gösterme ve izolasyonun devamlýlýðýný saðlama
· Kolay ve pratik uygulama
· Ýç ve dýþ hacimlerde kullanýlabilirlik
· Yatayda ve düþeyde suyun geldiði yönden uygulama
· Teraslarda hafif yük altýnda býrakýlabilinir,
· Yüzme havuzlarýnda, içme ve kullanma suyu depolarýnda,
deniz suyu kanallarýnda kullanýlabilir,
· Çiçeklik yalýtýmýnda kullanýlabilinir.
· Esnek yapýsý sayesinde ýsýl deðiþimlerden kaynaklanan mikro
çatlaklýklar oluþturmaz.
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UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý
veya Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý ve bu tamir
uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7 gün sonrasýnda
uygulamaya geçilmelidir.
· Çimento esaslý sývalar ve þaplar üzerine (yüzey hazýrlama astarý
ile beraber),
· Brüt beton üzerine (aderans arttýrýcý astar ile),
· Buda prim 30 seramik üzeri seramik uygulama astarý
uygulanmýþ eski seramik kaplamalar üzerinde,
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir
uygulama yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Kenar ve köþe pahlarý Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý, su geçirimsizliði
ve aderansý arttýrmak için BUDALATEX PLUS katký kullanýlabilir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
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· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 10 kg lýk sývý bileþen karýþtýrma kabýna alýnarak üzerine 20 kg
lýk toz bileþen yavaþ yavaþ ilave edilerek düþük devirli çýrpýcý
yardýmý ile topak kalmayýncaya kadar yani homojen görünüm
elde edinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým 2-3 dk dinlendirildikten sonra tekrar karýþtýrýlarak
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama esnasýnda, tiksotropi dolayýsý ile yoðunlaþan
malzemenin kolay uygulanabilirliðini saðlamak adýna içine herhangi
yabancý bir malzeme(su veya sývý bileþen ) ilave etmeden tekrar
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým hazýrlandýktan sonra uygulama rulo, fýrça ya da mala
yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr.

· Uygulamadan sonra kullanýlan el aletleri bol su ile yýkanmalýdýr.
· Malzeme içini mukavemeti arttýrmak amacý ile file gömme
uygulamasý yaparken homojen daðýlým saðlanmasýna dikkat
edilmelidir.

SARFÝYAT:
· 1.KAT: 1,50 Kg/m²
· 2. KAT: 1,5 Kg/m²
· 3. KAT: 1,0 Kg/m²

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

RENK:
GRÝ TOZ/BEYAZ SÜT

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
Yapýþtýrýcýlarla tutturulmuþ seramik karolarýn altýnda kullaným için
sývý halde uygulanan su geçirmez ürünler - Gerekler, deney
yöntemleri, uygunluk deðerlendirmesi, sýnýflandýrma ve kýsa
gösteriliþ TS EN 14891:2002 / HAZÝRAN

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

su yalýtým
ürünleri

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280kg
10 kg polietilen plastik bidon halinde 64lü paletler halinde toplam
=640kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ ÇÝFT BÝLEÞEN

EPSA BUDALASTIC-X15
TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI:
· Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar içeren
çimento esaslý, geliþtirilmiþ UV dayanýmlý, hafif yaya trafiðine
dayanýklý çift komponentli, elastik su yalýtým harcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
· Islak hacimlerde(banyo, tuvalet, mutfak seramiklerinin
altýnda), süs havuzlarýnda güvenli kullaným,
· Üzerine seramik döþeyebilme (çimentolu seramik
yapýþtýrýcýlarla mükemmel uyum saðlama)

Ürün Kodu: 5344

Ürün Kodu: 5607

ÖZELLÝKLERÝ:
· Elastik yapýsý sayesinde bina oturmalarýna karþýlýk dayaným
gösterme ve izolasyonun devamlýlýðýný saðlama
· Kolay ve pratik uygulama
· Ýç ve dýþ hacimlerde kullanýlabilirlik
· Yatayda ve düþeyde suyun geldiði yönden uygulama
· Beyaz renkli olmasý ve UV dayanýmý olmasý sayesinde güneþ
ýþýklarýný yansýtýcý özelliði vardýr
· Teraslarda hafif yük altýnda býrakýlabilinir,
· Yüzme havuzlarýnda, içme ve kullanma suyu depolarýnda,
deniz suyu kanallarýnda kullanýlabilir,
· Çiçeklik yalýtýmýnda kullanýlabilinir.
· Esnek yapýsý sayesinde ýsýl deðiþimlerden kaynaklanan mikro
çatlaklýklar oluþturmaz.

400
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý
veya Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý ve bu tamir
uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7 gün sonrasýnda
uygulamaya geçilmelidir.
· Çimento esaslý sývalar ve þaplar üzerine (yüzey hazýrlama astarý
ile beraber),
· Brüt beton üzerine (aderans arttýrýcý astar ile),
· Buda prim 30 seramik üzeri seramik uygulama astarý
uygulanmýþ eski seramik kaplamalar üzerinde,
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir
uygulama yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan
önce yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný
saðlayacaktýr.
· Kenar ve köþe pahlarý Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý, su geçirimsizliði
ve aderansý arttýrmak için BUDALATEX PLUS katký kullanýlabilir.
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Ahþap yüzeylere, çok fazla neme maruz kalmýþ yüzeylere,
metalik ve de camsý yüzeylerde kullanýlmaz.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
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· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Yapýþtýrýcý malzemenin içine katýlacak olan su miktarý dikkatli
bir þekilde ayarlanmalý çok cývýk ya da çok katý olmamalýdýr.
· Yapýþtýrýcý uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve
de kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
UYGULAMA:
· 8 kg lýk sývý bileþen karýþtýrma kabýna alýnarak üzerine 20 kg lýk
toz bileþen yavaþ yavaþ ilave edilerek düþük devirli çýrpýcý yardýmý
ile topak kalmayýncaya kadar yani homojen görünüm elde edinceye
kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým 2-3 dk dinlendirildikten sonra tekrar karýþtýrýlarak
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama esnasýnda, tiksotropi dolayýsý ile yoðunlaþan
malzemenin kolay uygulanabilirliðini saðlamak adýna içine herhangi
yabancý bir malzeme(su veya sývý bileþen ) ilave etmeden tekrar
karýþtýrýlmalýdýr.
· Karýþým hazýrlandýktan sonra uygulama rulo, fýrça ya da mala
yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr.

· Uygulamadan sonra kullanýlan el aletleri bol su ile yýkanmalýdýr.
· Malzeme içini mukavemeti arttýrmak amacý ile file gömme
uygulamasý yaparken homojen daðýlým saðlanmasýna dikkat
edilmelidir.

SARFÝYAT:
· 1.KAT: 1,50 Kg/m²
· 2. KAT: 1,5 Kg/m²
· 3. KAT: 1,0 Kg/m²

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Çimento esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

RENK:
BEYAZ TOZ/BEYAZ SÜT

MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
Yapýþtýrýcýlarla tutturulmuþ seramik karolarýn altýnda kullaným için
sývý halde uygulanan su geçirmez ürünler - Gerekler, deney
yöntemleri, uygunluk deðerlendirmesi, sýnýflandýrma ve kýsa
gösteriliþ TS EN 14891:2002 / HAZÝRAN

ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

su yalýtým
ürünleri

PAKETLEME HALÝ:
20 kg Kraft torba, 64lü paketler halinde toplam =1280kg
8 kg polietilen plastik bidon beyaz renkli sývý 64lü paletler halinde
toplam =512kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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astarlar

astarlar

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAMANTO
DEKORATÝF SIVA ASTARI

TANIMI:
·

Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ

cephe astarýdýr. EPSA BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTAR ý
mantolama sistemlerinde sýva ve dekoratif kaplama arasýnda
astar olarak kullanýlmaktadýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Mantolama sývasýndan hemen sonra, son kat mineral

kaplama sývasýndan hemen önce,
·

Eski yüzeylerde uygulamaya baþlamadan hemen önce.

Ürün Kodu: 5329

ÖZELLÝKLERÝ:
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Su emiciliði yüksek yüzeylerde uygulanacak olan sývanýn
çatlamasýný engeller,
· Solvent içermez,
· Su esaslýdýr,
· Kullanýma hazýr, yüksek uygulama metrajýna sahiptir,
· Su geçirimsizdir, sisteme su giriþini engelleri,
· Su buharý geçirir, böylelikle rutubet oluþumunu engeller,
· Uygulanacak olan yüzeyin su emiciliðini dengeleyerek
yapýlacak olan kaplamanýn homojen þekilde kurumasýný saðlar
böylelikle kaplamanýn kurumasý esnasýnda ve de sonrasýnda
oluþabilecek olan ton ve parlaklýk farklýlýklarýný minimalize eder,
· Yüzeylere kuvvetlice yapýþarak kendisinden sonra gelecek
olan kaplama için aderans arttýrýcý özellik gösterir,
· Kendisinden sonra gelecek olan kaplamanýn sarfiyatýný
azaltarak son katta homojen yüzey oluþturur,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz; yað, boya gibi maddeler ve mümkün olduðunca
tozdan arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Astar yüzeye düzgün ve homojen bir þekilde uygulanmalýdýr.
· Yüzeyde çimento artýklarý, tuz kusmasý gibi yüzey kusurlarý
giderilmeli sonrasýnda uygulamaya geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
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· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýma hazýr tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Taze beton üzerine uygulama yapýlacaksa betonun mutlak
mukavemetinin almasýný yani beton dökümünden sonra min.
28 gün geçmesini bekleyiniz,
· Negatif yönden tuz ve su kusmasý olan yüzeylere
uygulamayýnýz,
· Uygulamadan hemen öncesinde düþük devirli mikser ile
karýþtýrýnýz,
· Gerekli olan durumlarda %2 temiz su ile inceltilebilir,
· Farklý bilgiler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA:
· Kullanýma hazýr olup uygulama fýrça, rulo ya da püskürtme
yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu
kullanýlmalýdýr.
· Tam kuruma saðlandýktan sonrasýnda uygulamaya devam
edilir.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama yapýlan yüzeyler kuruyana kadar su ve don
olayýndan korunmalýdýr,
· Islak ve ya donmuþ olan yüzeylere uygulama yapýlmaz,
Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
25KG POLÝETÝLEN KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

astarlar

SARFÝYAT:
· 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
· TAM SARFÝYAT ÞANTÝYE KOLÞULLARINDA BELÝRLENMELÝDÝR.

RENK:
KIRIK BEYAZ RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTARI

TANIMI:
·

Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ

cephe astarýdýr. EPSA MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTAR ý
mantolama sistemlerinde sýva ve dekoratif kaplama arasýnda
astar olarak kullanýlmaktadýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Mantolama sývasýndan hemen sonra, son kat mineral

kaplama sývasýndan hemen önce,
·

Eski yüzeylerde uygulamaya baþlamadan hemen önce.

Ürün Kodu: 5528

ÖZELLÝKLERÝ:
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Su emiciliði yüksek yüzeylerde uygulanacak olan sývanýn
çatlamasýný engeller,
· Solvent içermez,
· Su esaslýdýr,
· Kullanýma hazýr, yüksek uygulama metrajýna sahiptir,
· Su geçirimsizdir, sisteme su giriþini engelleri,
· Su buharý geçirir, böylelikle rutubet oluþumunu engeller,
· Uygulanacak olan yüzeyin su emiciliðini dengeleyerek
yapýlacak olan kaplamanýn homojen þekilde kurumasýný saðlar
böylelikle kaplamanýn kurumasý esnasýnda ve de sonrasýnda
oluþabilecek olan ton ve parlaklýk farklýlýklarýný minimalize eder,
· Yüzeylere kuvvetlice yapýþarak kendisinden sonra gelecek
olan kaplama için aderans arttýrýcý özellik gösterir,
· Kendisinden sonra gelecek olan kaplamanýn sarfiyatýný
azaltarak son katta homojen yüzey oluþturur,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz; yað, boya gibi maddeler ve mümkün olduðunca
tozdan arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Astar yüzeye düzgün ve homojen bir þekilde uygulanmalýdýr.
· Yüzeyde çimento artýklarý, tuz kusmasý gibi yüzey kusurlarý
giderilmeli sonrasýnda uygulamaya geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
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· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýma hazýr tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Taze beton üzerine uygulama yapýlacaksa betonun mutlak
mukavemetinin almasýný yani beton dökümünden sonra min.
28 gün geçmesini bekleyiniz,
· Negatif yönden tuz ve su kusmasý olan yüzeylere
uygulamayýnýz,
· Uygulamadan hemen öncesinde düþük devirli mikser ile
karýþtýrýnýz,
· Gerekli olan durumlarda %2 temiz su ile inceltilebilir,
· Farklý bilgiler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA:
· Kullanýma hazýr olup uygulama fýrça, rulo ya da püskürtme
yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu
kullanýlmalýdýr.
· Tam kuruma saðlandýktan sonrasýnda uygulamaya devam
edilir.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama yapýlan yüzeyler kuruyana kadar su ve don
olayýndan korunmalýdýr,
· Islak ve ya donmuþ olan yüzeylere uygulama yapýlmaz,
Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

RENK:
KIRIK BEYAZ RENKLÝ LÝKÝT
PAKETLEME HALÝ:
25KG POLÝETÝLEN KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

astarlar

SARFÝYAT:
· 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
· TAM SARFÝYAT ÞANTÝYE KOLÞULLARINDA BELÝRLENMELÝDÝR.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAPRÝME 10
GENEL AMAÇLI YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI

TANIMI:
·

Emülsiyon esasýna dayanan, tozuyan ve yüksek oranda su

emiciliðe sahip olan yüzeylerin su emiciliðinin ve tozumasýnýn
sabitlenmesinde kullanýlan, sabunlaþmayan, alkaliye dayanýklý,
baðlayýcý özelliði yüksek olan ve ayný zamanda aderansý
arttýrmada kullanýlan dolgusuz astardýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç ve dýþ mekanlarda plywood gibi su emiciliði yüksek

yüzeylerde su emiciliði düzenlemek amacýyla yatay ya da düþey
konumlarda uygulanýr,
·

Tozumasý yüksek olan yüzeylerde.

Ürün Kodu: 5612

Ürün Kodu: 5330

1400

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak ve solvent içermez,

ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)

·

Alkali dayanýmý yüksektir,

olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.

·

Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,

·

·

Empreyne astar olarak duvar kâðýdý yapýþtýrmadan önce

uygulanmamalýdýr.

·

Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde

uygulama yapýlabilir,

·

·

kullanýlmalýdýr.

Su emiciliði yüksek yüzeylerde uygulanacak olan sývanýn

Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de

çatlamasýný engeller,

·

·

Sabunlaþmaz,

akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.

·

Baðlayýcý özelliði yüksek,

·

·

Aderansý arrtýran,

eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.

·

Su izolasyon malzemesi uygulamadan öncesinde BUDAPRÝM-

·

Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,

10 GENEL AMAÇLI EMÝCÝ YÜZEY ASTARý uygulamasý yapýldýðýnda

·

Uygulama bittikten 1 hafta sonrasýnda yüzey akrilik boya ile

uygulama daha saðlýklý ve kalýcý olacaktýr.

boyanabilir, solvent esaslý boyalar bu iþlem için uygun deðildir,
·

Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
Karýþýma hazýr tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde

Taze beton üzerine uygulama yapýlacaksa betonun mutlak

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

mukavemetinin almasýný yani beton dökümünden sonra min.

·

28 gün geçmesini bekleyiniz,

Yüzey temiz; yað, boya gibi maddeler ve mümkün olduðunca

tozdan arýndýrýlmalýdýr.

·

·

ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.

Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise

FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE

tamir edilmelidir.
·

Astar yüzeye düzgün ve homojen bir þekilde uygulanmalýdýr.

UYGULAMA:

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

·

geçiniz.

Kullanýma hazýr olup uygulama fýrça, rulo ya da püskürtme

yardýmý ile yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki
kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu

UYGULAMA SINIRI:

kullanýlmalýdýr.

·

·

Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha

yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
·
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Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ

Uygulamadan sonra kullanýlan el aletleri bol su ile yýkanmalýdýr.

UYARILAR :

PAKETLEME HALÝ:

·

Solumayýnýz,

5KG/10KG POLÝETÝLEN BÝDON

·

Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse

doktora baþvurunuz,

ÖNERÝ:

·

ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA

Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven

kullanýnýz.

12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ

·

VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK

Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.
SARFÝYAT:
·

0,100 Kg/m² - 0,150 Kg/m²

RENK:

astarlar

MAVÝ RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDACONTACT 20
BRÜT BETON ASTARI

TANIMI:
·

Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr, bürüt

beton duvar ve tavanlar için, çimento ve alçý esaslý sývalarýn
tutunmasýný ve iþlenebilirliðini arttýrýcý yüzey astarýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ýç ve dýþ mekânlarda, yatay ve düþey uygulamalarda,

·

Brüt beton yüzeylerde çimento esaslý ya da alçý esaslý sýva

uygulamasýndan hemen önce,
·

Alçý-sýva, alçý-kontraplak, gaz beton, sunta, briket, su emici

yüzeylerin nemden korunmasýnda,

Ürün Kodu: 5331

·

Gerekli durumlarda mantolama uygulamalarýnda,

·

Tavan sývalarý öncesinde aderans artýrýcý olarak,

·

Eski yüzeyler üzerine yapýlacak olan uygulamalar öncesinde

astar olarak.

1040

ÖZELLÝKLERÝ:
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Su emiciliði yüksek yüzeylerde uygulanacak olan sývanýn
çatlamasýný engeller,
· Solvent içermez,
· Su esaslýdýr,
· Kullanýma hazýr, yüksek uygulama metrajýna sahiptir,
· Pembe renkli olmasýndan dolayý uygulama ve görsel kolaylýk
saðlayan,
· Dolgulu ve kývamlý,
· Yüzeyde pürüzlülük yaparak ve de kuvvetlice yapýþarak
kendinden sonra gelecek olan uygulamanýn tutunma kabiliyetini
arttýrýr,
· Su buharý geçirir, böylelikle rutubet oluþumunu engeller,
· Uygulanacak olan yüzeyin su emiciliðini dengeleyerek
yapýlacak olan kaplamanýn homojen þekilde kurumasýný saðlar
böylelikle uygulamanýn kurumasý esnasýnda ve de sonrasýnda
oluþabilecek olan parlaklýk farklýlýklarýný minimalize eder,
· Kendisinden sonra gelecek olan kaplamanýn sarfiyatýný
azaltarak son katta homojen yüzey oluþturur,
· Çimento ve alçý esaslý sývalarýn kolay uygulanabilirliðini saðlar
ve iþlenebilirliðini arttýrýr,
· Emici yüzeylerde hýzlý su kaybýndan oluþabilecek olan sorunlarý
giderir.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; yað, boya gibi maddeler ve mümkün
olduðunca tozdan arýndýrýlmalýdýr.
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· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir, gevþek zemin üzerine uygulanmamalý,
· Astar yüzeye düzgün ve homojen bir þekilde uygulanmalýdýr.
· Yüzeyde çimento artýklarý, tuz kusmasý gibi yüzey kusurlarý
giderilmeli sonrasýnda uygulamaya geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýma hazýr tekrardan toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz.
·

Taze beton üzerine uygulama yapýlacaksa betonun mutlak

mukavemetinin almasýný yani beton dökümünden sonra min.
28 gün geçmesini bekleyiniz.
·

Negatif yönden tuz ve su kusmasý olan yüzeylere

uygulamayýnýz.

·

Uygulamadan hemen öncesinde düþük devirli mikser ile

karýþtýrýnýz,
·

Gerekli olan durumlarda %4-5 temiz su ile inceltilebilir,

·

Farklý bilgiler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

·

Islak ve ya donmuþ olan yüzeylere uygulama yapýlmaz,

·

Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

SARFÝYAT:
·

0,150 Kg/m2 - 0,250 Kg/m²

·

TAM SARFÝYAT ÞANTÝYE KOLÞULLARINDA BELÝRLENMELÝDÝR,

UYGULAMA:

·

ÞARTLARA GÖRE UYGULAMA YOÐUNLUÐU VE UYGULANAN

·

FÝLM TABAKASI KALINLIÐI DEÐÝÞEBÝLÝR,

geçiniz.

Kullanýma hazýr olup uygulama fýrça ya da rulo yardýmý ile

yapýlabilir. Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat bir önceki kata dik
doðrultuda atýlmalý yani kafesleme metodu kullanýlmalýdýr.

RENK:

·

PEMBE RENKLÝ KIVAMLI LÝKÝT

Su ile seyreltildiði durumlarda su ile homojen bir görünüm

oluþturana kadar karýþtýrýlmalý sonrasýnda uygulama iþlemine
geçilmelidir. ( en fazla % 30 su ile seyreltilmelidir. )

PAKETLEME HALÝ:

·

15KG POLÝETÝLEN KOVA

Tam kuruma saðlandýktan sonrasýnda uygulamaya devam

edilir.
UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:

ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA

·

Solumayýnýz,

12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ

·

Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse

VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK

doktora baþvurunuz,
·

astarlar

ÖNERÝ:

SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven

kullanýnýz.
·

Uygulama yapýlan yüzeyler kuruyana kadar su ve don

olayýndan korunmalýdýr,

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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beton kür ve
katkýlar

beton kürleri ve
beton katkýlarý

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAKÜR 50-P
PARAFÝN ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ

TANIMI:
· Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný
minimalize eden, parafin esaslý, beyaz renkli, su bazlý,
penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen,
yüzeyde yarý-mat film tabakasý oluþturan, uygulanan yüzeyde
mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.

Ürün Kodu: 5616

Ürün Kodu: 5333

UYGULAMA ALANI:
· Taze beton üzerine ( priz süresini tamamlamýþ.),
· Hava alanlarý,
· Beton yüzey sertleþtirici uygulamasýndan sonra,
· Beton kanallarda,
· Büyük ebatlý saha betonlarýnda (tabla betonlarý vb..),
· Beton yollarda,
· Açýk ve kapalý mekânlarda.

30000

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak ve solvent içermez,
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Aþýnmaya karþý dayanýmý arttýrýr,
· Donma çözünme çevrimlerine karþý dirençlidir,
· Çimentolu malzemeler ile mükemmel uyum saðlar,
· Küçük molekülleri sayesinde hýzlý penatrasyon(daðýlma) saðlar,
uygulamasý kolaydýr,
· Betonun kendi suyunun içinde kalmasýný saðlayarak betonun
mukavemetini saðlýklý almasýna yardýmcý olur ve hýzlý
buharlaþmadan kaynaklanan plastik yüzey rötre çatlaklarýný
minimalize eder,
· Su bazlýdýr,
· Yüzeyde mat bir film tabakasý oluþturur,
· Betonu mekanik olarak dirençli kýlar,
· Betonun büzülmesini minimalize eder.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; kalýp yaðý, boya, toz atýk gibi maddeler
mümkün olduðunca arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Uygulamaya baþlamadan önce köpük oluþturmayacak þekilde
karýþtýrýlmalýdýr, çok köpük oluþmuþ ise malzeme hava
sürüklememesi için dinlendirilmelidir,
· Büyük alanlarda beton yüzey sertleþtirici uygulamasý
yapýldýktan ve de uygulamanýn derz kesimleri tamamlandýktan
sonrasýnda BUDAKÜR 50P- PARAFÝN ESASLI SU BAZLI BETON
KÜR MALZEMESÝ uygulamasýna geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
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UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Uygulama yapýlacak yüzeyin sertleþmiþ olmasýna dikkat ediniz,
· Arka arkaya bir dizi beton elemana kür malzemesi atýlacaksa
püskürtme makinasý kullanýlabilir,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· BUDAKÜR 50P- PARAFÝN ESASLI SU BAZLI BETON KÜR
MALZEMESÝ kullanýma hazýr olan bir malzemedir,
· Kullanýlmadan hemen öncesinde çalkalayýnýz ve de
uygulanacak olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý
ile göllenme olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,
· Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan
koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,
· Üzerine uygulama yapýlacaksa, kürün tamamen kurumasýný
bekleyiniz,

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN BÝDON/ 150 KG VARÝL
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

beton kür ve
katkýlar

SARFÝYAT:
· 0,150 KG/m² - 0,250 KG/m²
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.

RENK:
BEYAZ RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAKÜR 60-A
AKRÝLÝK ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ

TANIMI:
· Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný
minimalize eden, akrilik esaslý, beyaz renkli, su bazlý, penatrasyon
derecesi yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde
mat film tabakasý oluþturarak yüzeye su geçirimsiz özellik
kazandýran, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran,
kullanýma hazýr sývý beton kür malzemesidir.

Ürün Kodu: 5615

Ürün Kodu: 5334

UYGULAMA ALANI:
· Taze beton üzerine ( priz süresini tamamlamýþ.),
· Hava alanlarý,
· Beton yüzey sertleþtirici uygulamasýndan sonra,
· Beton kanallarda,
· Büyük ebatlý saha betonlarýnda (tabla betonlarý vb..),
· Beton yollarda,
· Açýk ve kapalý mekânlarda.
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ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak ve solvent içermez,
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Su geçirimsizlik özelliðini arttýrýr,
· Aþýnmaya karþý dayanýmý arttýrýr,
· Donma çözünme çevrimlerine karþý dirençlidir,
· Çimentolu malzemeler ile mükemmel uyum saðlar,
· Küçük molekülleri sayesinde hýzlý penatrasyon(daðýlma) saðlar,
uygulamasý kolaydýr,
· Betonun kendi suyunun içinde kalmasýný saðlayarak betonun
mukavemetini saðlýklý almasýna yardýmcý olur ve hýzlý
buharlaþmadan kaynaklanan plastik yüzey rötre çatlaklarýný
minimalize eder,
· Su bazlýdýr,
· Yüzeyde mat bir film tabakasý oluþturur,
· Betonu mekanik olarak dirençli kýlar,
· Beton büzülmesini minimalize eder,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; kalýp yaðý, boya, toz atýk gibi maddeler
mümkün olduðunca arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Uygulamaya baþlamadan önce köpük oluþturmayacak þekilde
karýþtýrýlmalýdýr, çok köpük oluþmuþ ise malzeme hava
sürüklememesi için dinlendirilmelidir,
· Büyük alanlarda beton yüzey sertleþtirici uygulamasý
yapýldýktan ve de uygulamanýn derz kesimleri tamamlandýktan
sonrasýnda BUDAKÜR 60A- AKRÝLÝK ESASLI SU BAZLI BETON KÜR
MALZEMESÝ uygulamasýna geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.

105

UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Uygulama yapýlacak yüzeyin sertleþmiþ olmasýna dikkat ediniz,
· Arka arkaya bir dizi beton elemana kür malzemesi atýlacaksa
püskürtme makinasý kullanýlabilir,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· BUDAKÜR 60A- AKRÝLÝK ESASLI SU BAZLI BETON KÜR
MALZEMESÝ kullanýma hazýr olan bir malzemedir,
· Kullanýlmadan hemen öncesinde çalkalayýnýz ve de
uygulanacak olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý
ile göllenme olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,
· Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan
koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,
· Üzerine uygulama yapýlacaksa, kürün tamamen kurumasýný
bekleyiniz, diðer bir ifade ile yüzeydeki parlaklýk sýcaklýða baðlý
olarak, yok olacak yerini mat bir görünüme býrakacaktýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN BÝDON/ 150 KG VARÝL
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

beton kür ve
katkýlar

SARFÝYAT:
· 0,2 KG/m² - 0,3 KG/m²
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.

RENK:
BEYAZ RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAKÜR 70-S
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ

TANIMI:
· Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný
minimalize eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý,
penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen,
yüzeyde yarý parlak film tabakasý oluþturan, uygulanan yüzeyde
mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.

Ürün Kodu: 5614

Ürün Kodu: 5335

UYGULAMA ALANI:
· Taze beton üzerine ( priz süresini tamamlamýþ.),
· Hava alanlarý,
· Beton yüzey sertleþtirici uygulamasýndan sonra,
· Beton kanallarda,
· Büyük ebatlý saha betonlarýnda (tabla betonlarý vb..),
· Beton yollarda,
· Açýk ve kapalý mekânlarda.

75000

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak içermez,
· Alkali-asit dayanýmý yüksektir,(belirlenen PH aralýklarýnda)
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Aþýnmaya karþý dayanýmý arttýrýr,
· Donma çözünme çevrimlerine karþý dirençlidir,
· Çimentolu malzemeler ile mükemmel uyum saðlar,
· Hýzlý penatrasyon(daðýlma) saðlar, uygulamasý kolaydýr,
· Betonun kendi suyunun içinde kalmasýný saðlayarak betonun
mukavemetini saðlýklý almasýna yardýmcý olur ve hýzlý
buharlaþmadan kaynaklanan yüzey plastik rötre çatlaklarýný
minimalize eder,
· Solvent esaslý,
· Yüzeyde yarý parlak bir film tabakasý oluþturur,
· Betonu mekanik olarak dirençli kýlar,
· Betonun büzülmesini minimalize eder.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; kalýp yaðý, boya, toz atýk gibi maddeler
mümkün olduðunca arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Uygulamaya baþlamadan önce köpük oluþturmayacak þekilde
karýþtýrýlmalýdýr, çok köpük oluþmuþ ise malzeme hava
sürüklememesi için dinlendirilmelidir,
· Büyük alanlarda beton yüzey sertleþtirici uygulamasý
yapýldýktan ve de uygulamanýn derz kesimleri tamamlandýktan
sonrasýnda BUDAKÜR 70S- SOLVENT ESASLI REÇÝNE BAZLI BETON
KÜR MALZEMESÝ uygulamasýna geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
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UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak yüzeyin sertleþmiþ olmasýna dikkat ediniz,
· Arka arkaya bir dizi beton elemana kür malzemesi atýlacaksa
püskürtme makinasý kullanýlabilir,
· Solvent içerikli olduðundan yanýcýdýr, uygulama yapýldýðý
sýrada sigara kullanmayýnýz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· BUDAKÜR 70S- SOLVENT ESASLI REÇÝNE BAZLI BETON KÜR
MALZEMESÝ kullanýma hazýr olan bir malzemedir,
· Kullanýlmadan hemen öncesinde çalkalayýnýz ve de
uygulanacak olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý
ile göllenme olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,
· Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan
koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,
· Üzerine uygulama yapýlacaksa, kürün tamamen kurumasýný
bekleyiniz.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Solvent esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN BÝDON/ 150 KG VARÝL
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

beton kür ve
katkýlar

SARFÝYAT:
· 0,150 KG/m² - 0,180 KG/m²
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.

RENK:
SARIMTIRAK ÞEFFAF RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAKÜR 80-SK
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ

TANIMI:
· Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný
minimalize eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý,
penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen,
yüzeyde parlak film tabakasý oluþturan, uygulanan yüzeyde
mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.

Ürün Kodu: 5617

Ürün Kodu: 5336

UYGULAMA ALANI:
· Taze beton üzerine ( priz süresini tamamlamýþ.),
· Hava alanlarý,
· Beton yüzey sertleþtirici uygulamasýndan sonra,
· Beton kanallarda,
· Büyük ebatlý saha betonlarýnda (tabla betonlarý vb..),
· Beton yollarda,
· Açýk ve kapalý mekânlarda.

96000

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak içermez,
· Alkali-asit dayanýmý yüksektir,(belirlenen PH aralýklarýnda)
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Aþýnmaya karþý dayanýmý arttýrýr,
· Donma çözünme çevrimlerine karþý dirençlidir,
· Çimentolu malzemeler ile mükemmel uyum saðlar,
· Hýzlý penatrasyon(daðýlma) saðlar, uygulamasý kolaydýr,
· Betonun kendi suyunun içinde kalmasýný saðlayarak betonun
mukavemetini saðlýklý almasýna yardýmcý olur ve hýzlý
buharlaþmadan kaynaklanan yüzey plastik rötre çatlaklarýný
minimalize eder,
· Solvent esaslý,
· Yüzeyde yarý parlak bir film tabakasý oluþturur,
· Betonu mekanik olarak dirençli kýlar,
· Betonun büzülmesini minimalize eder,
· Eski beton yüzeylerde cila olarak kullanýlabilir.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz olmalý; kalýp yaðý, boya, toz atýk gibi maddeler
mümkün olduðunca arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Büyük alanlarda beton yüzey sertleþtirici uygulamasý
yapýldýktan ve de uygulamanýn derz kesimleri tamamlandýktan
sonrasýnda BUDAKÜR 80SK- SOLVENT ESASLI REÇÝNE BAZLI
BETON KÜR MALZEMESÝ uygulamasýna geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
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· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Uygulama yapýlacak yüzeyin sertleþmiþ olmasýna dikkat ediniz,
· Arka arkaya bir dizi beton elemana kür malzemesi atýlacaksa
püskürtme makinasý kullanýlabilir,
· Gözeneksiz yüzeylere uygulamayýnýz,
· Solvent içerikli olduðundan yanýcýdýr, uygulama yapýldýðý
sýrada sigara kullanmayýnýz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· BUDAKÜR 80SK- SOLVENT ESASLI REÇÝNE BAZLI BETON KÜR
MALZEMESÝ kullanýma hazýr olan bir malzemedir,
· Uygulanacak olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý
ile göllenme olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,
· Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan
koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,
· Üzerine uygulama yapýlacaksa, kürün tamamen kurumasýný
bekleyiniz.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Solvent esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
20KG POLÝETÝLEN BÝDON
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

beton kür ve
katkýlar

SARFÝYAT:
· 0,170 KG/m² - 0,200 KG/m²
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.

RENK:
SARIMTIRAK ÞEFFAF RENKLÝ LÝKÝT

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDALATEX-PLUS
ESNEKLEÞTÝRÝCÝ VE ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI

TANIMI:
·

Dispersiyon esasýna dayanan, çimento esaslý harç, sýva ve

de yapýþtýrýcýlarda su geçirimsizlik özelliði kazandýran ayný
zamanda yapýya esneklik saðlayan, yapýda aderans artýrýcý olarak
görev yapan, çimento ile mükemmel kompozisyon oluþturan
harç katkýsýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Çimento esaslý þap, beton, sýva, yapýþtýrýcýlarda, tamir

harçlarýnda aderans arttýrýcý harç katkýsý olarak,
·

Seramik uygulamalarýndan önce yüzey hazýrlayýcý olarak,

Ürün Kodu: 5338
Ürün Kodu: 5603 1800
Ürün Kodu: 5604 4600

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak ve solvent içermez,
· Alkali dayanýmý yüksektir,
· Ýç ve dýþ hacimlerde uygulanabilir,
· Esnekliði arttýrýr,
· Su geçirimsizlik özelliðini arttýrýr,
· Aþýnmaya karþý dayanýmý arttýrýr,
· Su emiciliði yüksek çimento esaslý yüzeylerde yapýlacak
uygulamayý daha saðlýklý kýlar,
· Su izolasyon uygulamalarýndan önce yapýlan pahlama
iþleminde tamir harcý ile birlikte kullanýldýðýnda su izolasyon
malzemesinin aderansýna katkýda bulunur,
· Donma çözünme çevrimlerine karþý dirençlidir,
· Çimentolu malzemeler ile mükemmel uyum saðlar.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Yüzey temiz; yað, boya gibi maddeler ve mümkün olduðunca
tozdan arýndýrýlmalýdýr.
· Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise
tamir edilmelidir.
· Uygulamaya baþlamadan önce köpük oluþturmayacak þekilde
karýþtýrýlmalýdýr, çok köpük oluþmuþ ise malzemenin hava
sürüklememesi için dinlendirilmelidir,
· Öncelikle harç katkýsý olan BUDALATEX PLUS sonrasýnda
çimento ve agregalar ilave edilmelidir, karýþým homojenliði
saðlanmalýdýr,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
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UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ
ve de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýma hazýr tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Sýva-harçlarda, tamir harçlarýnda ve þaplardaki kullanýmý
farklýdýr, talimatlara göre uygulama yapýnýz,
· Uygulama yapýlacak yüzeyin kürünü tamamlamýþ olmasýna
dikkat ediniz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· SIVA HARÇLARINDA KULLANIM: Uygun granülometride kum
ve çimentolu karýþýma katýlacak olan suyun ¼ ü kadar su
azaltýlarak yerine azaltýlan su miktarýnca BUDALATEX-PLUS
eklenir, yani SU/BUDALATEX-PLUS oraný ¼ olacak þekilde ayarlanýr,
homojen görüntü kazana kadar karýþtýrmaya devam edilir, topak
kalmayýnca harç kullanýma hazýrdýr.

· TAMÝR HARÇLARINDA KULLANIM: Toz harca katýlacak olan
suyun 1/3ünü azaltýp yerine ayný miktarda BUDALATEX-PLUS
eklenir, baþka bir deðiþle SU/BUDALATEX-PLUS oraný 1/3 olmalýdýr,
· Öncelikle su ve BUDALATEX-PLUS harcýn hazýrlanacaðý kaba
alýnýr üzerine tamir harcý yavaþ bir þekilde ilave edilirken düþük
devirli bir mikser yardýmý ile karýþtýrýlmaya baþlanýr, karýþým
homojenleþinceye kadar karýþtýrma iþlemi devam eder, topak
kalmayýnca karýþým kullanýma hazýrdýr.
· ÞAPLARDA KULLANIM: Yapýþmayý arttýrýcý kat olarak
kullanýlacak karýþýmda toz harca SU/BUDALATEX-PLUS oraný ½
olacak þekilde ayarlanan sývý karýþýmdan boza kývamýna gelene
kadar ilave edilir ve uygulama fýrçaya ya da rulo ile yapýlýr, bu
katman kuruyana kadar þap atma iþleminin bitmesi
gerekmektedir,
· Yapýþmayý ayýrt edici katmandan sonra gelecek olan þapa ise
SU/BUDALATEX-PLUS oraný ¼ olacak þekilde hazýrlanan sývýdan
yeterince ilave edilir ve uygulama yapýlmaya baþlanýr.

SARFÝYAT:
· KULLANIM YERÝNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI ARASINDA
TARÝF EDÝLEN MÝKTARLARCA DEÐÝÞÝR.
RENK:
BEYAZ RENKLÝ LÝKÝT
PAKETLEME HALÝ:
5KG/10KG/25KG POLÝETÝLEN BÝDON
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ
VE YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

beton kür ve
katkýlar

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

112

likit
membranlar

akrilik & bitüm esaslý
likit membranlar

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDALASTÝC-X20
ELASTOMERÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI:
· Elastomerik reçine esaslý, akrilik bazlý, tek bileþenli, kullanýma
hazýr, UV dayanýmlý, elastomerik su izolasyon malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Betonarme yapýlarýn banyo, tuvalet, mutfak gibi tüm ýslak
hacimlerinde (üzerine seramikle kaplamak þartý ile),
· Su depolarýnda (üzeri korunmak/kaplanmak þartý ile),
· Soðuk hava depolarýnýn duvar-döþeme kaplamalarýnda,
· Düz ve eðimli çatýlarda,
· Baca kenarlarý, dereler, saçak ve oluklarda,
· Teras ve balkonlarda,
· Baca ve parapet kenarlarýnda, su yalýtýmý yapma amaçlý
kullanýlýr,
· Ýç ve dýþ hacimlerde kullanýlabilirlik,
· Yüzme havuzlarýnda, içme ve kullanma suyu depolarýnda,
deniz suyu kanallarýnda kullanýlabilir,
· Çiçeklik yalýtýmýnda kullanýlabilinir.

Ürün Kodu: 5345
Ürün Kodu: 5605 1800
Ürün Kodu: 5606 3400

TS EN 14891

ÖZELLÝKLERÝ:
· Solvent içermez.
· Elastomerik yapýsý sayesinde bina oturmalarýna karþýlýk dayaným
gösterme ve izolasyonun devamlýlýðýný saðlama,
· Kolay ve pratik uygulama
· Yatayda ve düþeyde suyun geldiði yönden uygulama
· Beyaz renkli olmasý ve UV dayanýmý olmasý sayesinde güneþ
ýþýklarýný yansýtýcý özelliði vardýr
· Teraslarda hafif yük altýnda býrakýlabilinir,
· Esnek yapýsý sayesinde ýsýl deðiþimlerden kaynaklanan mikro
çatlaklýklar oluþturmaz,
· UV dayanýmý sayesinde güneþ ýþýklarýný yansýtma özelliði,
· Üzerine seramik döþeyebilme (çimentolu seramik yapýþtýrýcýlarla
mükemmel uyum saðlama)
· Elastomerik yapýsý sayesinde bina oturmalarýna karþýlýk dayaným
gösterme ve izolasyonun devamlýlýðýný saðlama
· Kolay ve pratik uygulama
· Süper elastik yapýsý sayesinde ýsýl farklýlýklara dayaným
· Akýþkan kývam sayesinde detay uygulamalarýna çözüm
oluþturabilme,
· Metal yüzeylere uygulanabilme özelliði,
· Güneþ ýþýðý ile kürlenme,
· Kir tutmama,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Çimento esaslý (elyaflý) sývalar ve þaplar üzerine (yüzey hazýrlama
astarý ile beraber)
· Brüt beton üzerine (aderans arttýrýcý astar ile)
· Çinko ve alüminyum yüzeyler,
· Eski bitümlü yüzeyler (min. 2 senelik), daha genç bitümlü bir
yüzey ise bitüm malzemesi kazýnmalýdýr. Kazýma iþlemi
tamamlandýktan sonra yüzeye öncelikle astar uygulamasý
yapýlmalýdýr,
· Yüzey saðlam olmalýdýr, 3mm ye kadar olan çatlaklar kazýnarak
saðlam zemin oluþturulmalý, gevþek zemin varsa uygulamadan
önce kazýnarak, tamiratýnýn Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý ve bu tamir
uygulamasýndan sonra min.3 gün maks. 7 gün sonrasýnda
uygulamaya geçilmelidir.
· Çimento esaslý sývalar ve þaplar üzerine (yüzey hazýrlama astarý
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ile beraber),
· Buda prim 30 seramik üzeri seramik uygulama astarý uygulanmýþ
eski seramik kaplamalar üzerinde,
· Boyalý yüzeylerde boyanýn kazýnmasý ile daha saðlýklý bir uygulama
yapýlmýþ olur.
· Emiciliði yüksek olan alçýpan, betopan gibi su emiciliði yüksek
yüzeylerde su emiciliði düzenleyen Buda Prim 10 Genel amaçlý
Yüzey hazýrlama Astarý uygulamalarý yapýlmalýdýr.
· Eski ve de yeni çimento esaslý yüzeylerde ise uygulamadan önce
yüzeyin nemlendirilmesi yapýþma gücünün artmasýný saðlayacaktýr.
· Kenar ve köþe pahlarý Epsa Tamir-art 20 ince tamir harcý veya
Epsa Tamir-art 30 kalýn tamir harcý ile yapýlmalý, su geçirimsizliði ve
aderansý arttýrmak için BUDALATEX PLUS katký kullanýlabilir.
· Metal yüzeylerde yüzey zýmparalanarak yaðdan ve pastan
arýndýrýlmalý, metal yüzeyi bir anti pas ile kaplanmalý ve sonrasýnda
BUDALASTÝC X20 UV DAYANIMLI LÝKÝT MEMBRAN astar uygulamasý
sonrasýnda su geçirimsiz kat uygulama iþlemine geçilmelidir,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· BUDALASTÝC X20 UV DAYANIMLI LÝKÝT uygulamasý yapýldýktan
sonra üzerine solvent esaslý malzeme uygulamasý yapýlmamalýdýr.
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcý kova içerisinde film oluþturmuþ
ise tekrar karýþtýrma iþlemi yapýp sonrasýnda uygulama yapýlmalýdýr.
· Astar uygulamasý için BUDALASTÝC X20 UV DAYANIMLI LÝKÝT
MEMBRAN 1/5 oranýnda su ile seyreltilmeli, malzemenin içine
katýlacak olan su miktarý dikkatli bir þekilde ayarlanmalýdýr,
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.

· Uygulama bittikten sonra 24 saat boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýr halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancý
madde eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Uygulama bittikten 1 hafta sonrasýnda yüzey akrilik boya ile
boyanabilir, solvent esaslý boyalar bu iþlem için uygun deðildir,
· Sürekli su altýnda kalacak olan yüzeylerde üzerine seramik gibi
koruyucu tabaka uygulamasý yapýnýz,
· Uygulama yapýlacak olan alanda eðim þapý olmalýdýr.
UYGULAMA:
· Kullanýma hazýr olup, kapaðý açtýktan sonra karýþtýrmak yeterli
olacaktýr.
· Uygulama esnasýnda, tiksotropi dolayýsý ile yoðunlaþan
malzemenin kolay uygulanabilirliðini saðlamak adýna içine herhangi
yabancý bir malzeme(su, tuzlu su veya sývý bileþen ) ilave etmeden
tekrar karýþtýrmak yeterli olacaktýr.
· Astar kat uygulamasý kuruduktan sonra püskürtme, fýrça ya da
rulo yardýmý ile inceltilmeden uygulama yapýlmalýdýr. Ýlk kat atýldýktan
sonra ikinci kat bir önceki kata dik doðrultuda atýlmalý yani kafesleme
metodu kullanýlmalýdýr.
· Birleþim yerleri, köþe ve kenarlar 1. Kat uygulamasýndan sonra
polyester keçe ile desteklenmelidir.
· Ýlk kat uygulamasýnda malzemeyi yüzeye homojen kalýnlýkta bir
halde uygulamaya özen gösterilmelidir. Bir kýsmý kalýn bir kýsmý ince
sürülmemelidir.
· Budalastik X20 malzemesinin uygulamadan sonraki halinin tam
beyaz olmasý isteniyorsa, astar uygulamasýnda beyaz renkli astar
seçilmelidir.
· Uygulamadan sonra kurumadan önce kullanýlan el aletleri bol
su ile yýkanmalýdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Akrilik esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
MENSUP OLDUÐU TÜRK STANDARTI VE TEKNÝK SINIFI:
TS EN 14891 Yapýþtýrýcýlarla tutturulmuþ seramik karolarýn altýnda
kullaným için sývý halde uygulanan su geçirmez ürünler - Gerekler,
deney yöntemleri, uygunluk deðerlendirmesi, sýnýflandýrma ve kýsa
gösteriliþ/05-06-2012
Dispersiyon esaslý, sývý halde uygulanan, düþük sýcaklýklarda çatlak
örtme kabiliyeti olan, su geçirimsizlik ürünü, Tip: DMO2
SARFÝYAT:
· 1.KAT: 1,40 Kg/m² (1mm film kalýnlýðý için)
· 2. KAT: 3-4 Kg/m² (teras ve çatýlarda)
· 3. KAT: 2-4 Kg/m² (derelerde)
RENK:
BEYAZ RENKLÝ, KIVAMLI LÝKÝT
PAKETLEME HALÝ:
5KG-10KG-15 KG POLÝETÝLEN KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-200
BÝTÜM ESASLI ASTAR
YENÝ

TANIMI:
Kauçuklu bitüm emülsiyonudur. Su ile incelir.
UYGULAMA ALANI:
Her tür beton, þap ve sývalý yüzeyler.
Temel, perde duvar, yan duvar, kör cephe.
Açýk teras, baca yüzeyleri, istinat duvarlarý.
Gizli çatý, su deresi, su oluklarý.
Daha önce bitümle yalýtým yapýlmýþ yüzeyler.
Toprak zemin altýnda kalacak beton yapý yüzeyleri.
Köprü, viyadük soketleri ve kolonlarý.
Bitümlü örtülerin uygulanacaðý her yüzeyde astar olarak.

Ürün Kodu: 5202

15

1200

ÖZELLÝKLERÝ:

saat yaðmur ve serbest sudan korunmalýdýr.

Kabýnda kahve renklidir; uygulama sonrasý siyahlaþýr.
Su ile incelir. Tiner ve solvent kabul etmez.
Yoðunluk 1gr/cm³.

UYGULAMA:

Viskozite: Koyu mayi haldedir.(2000 mPa).

·

Asit,baz ,tuz ve aktif sulara dayanýklýdýr.

var ise BUDATAMÝR-ART (20) ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝR-

Kokusuzdur. Kapalý veya açýk ortamda kullanýlabilir.

ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,

Katý madde oraný %48 (200 °C).

·

Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik

Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI

ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
Yüzey Hazýrlýðý:

·

Yað, kir, toz ve artýklarýndan temizlenmiþ yüzeye uygulanýr.

malzemedir, kullanmadan öncesinde sadece düþük devirli bir mikser

Zemininden sürekli nem gelen yüzeye uygulanmaz.

ile karýþtýrýnýz, uygulama öncesinde aderansý arttýrmak için BUDA

BUDA BÝTÜM 200 astar malzemesi kullanýma hazýr bir

BÝTÜM 200 %20 temiz su ile incelterek astar olarak kullanýnýz,
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

·

Her tür beton, þap ve sývalý yüzeyler.

uygulayýnýz,

Temel, perde duvar, yan duvar, kör cephe.

·

Açýk teras, baca yüzeyleri, istinat duvarlarý.

( yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi

Gizli çatý, su deresi, su oluklarý.

uzatýr)

Daha önce bitümle yalýtým yapýlmýþ yüzeyler.

·

Toprak zemin altýnda kalacak beton yapý yüzeyleri.
Köprü, viyadük soketleri ve kolonlarý.
Bitümlü örtülerin uygulanacaðý her yüzeyde astar olarak.
UYGULAMA SINIRI:
5 kg. BUDABÝTÜM-450 ile 1 kg. su karýþtýrýlarak inceltilir. Teneke
kabýn kapaðý açýlýr. 3 kg su ile inceltip fýrça rulo veya püskürtme ile
uygulanabilir. Yüzey önceden nemlendirilirse daha iyi sonuç alýnýr.
BUDABÝTÜM-450 mevsimine göre yüzeyde 1-4 saatte kurur. Ýlk 4
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Malzemeyi fýrça rulo yada püskürtme vasýtasý yardýmý ile yüzeye
Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,

Ýlk 4 saat yaðmurdan ve sudan korunmalýdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz,

PAKETLEME HALÝ:
15 kg olarak paketlenmiþtir.
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

SARFÝYAT:
· Astar olarak 0,4 kg/m², yalýtým malzemesi olarak her bir kat için
1 kg/m² olmak üzere iki kat sürülür. Birinci kat sürüldükten bir gün
sonra ikinci kat çapraz yönde sürülmelidir.
RENK:
KAHVERENGÝ -MACUNSU

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

likit
membranlar

15 kg
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-250
BÝTÜM ESASLI SU BAZLI LÝKÝT MEMBRAN
YENÝ

TANIMI:
Bitüm esalý, su bazlý, esnek, su yalýtýmý saðlayan likit membrandýr.
UYGULAMA ALANI:
Düz ve eðimli çatýlarda, temelde
Perde ve yan duvarda
Beton boru ve büzlerde
Binalarýn kör cephelerinde
Gizli çatý, su kanalý ve istinat duvarýnda
Baca dibi, çevresi ve yan yüzeylerinde su izolasyonunda kullanýlýr.

Ürün Kodu: 5202

20

1800

AVATAJLARI:
Solvent içermez.
Kullanýmý kolaydýr, kabýnda kullanýma hazýrdýr.
Esnek yapýdadýr. Darbelere karþý dayanýmlýdýr.
Açýk çevre þartlarýna ve UVye dayanýklýdýr.
Yaz aylarýnda sýcaktan erimez, kýþ aylarýnda soðuktan çatlamaz.
Asit,baz, tuz ve aktif sulara karþý dayanýklýdýr.
UYGULAMA:
Yüzey hazýrlýðý ile uygulamaya baþlanýr. Uygulama yapýlacak yüzey
kir, pas ve tozdan arýndýrýlmalýdýr.
Ambalajýnda kullanýma hazýr halde bulunur. Kullaným kolaylýðý
açýsýndan %10 oranýnda su ile inceltilebilir.
Dikey uygulamada (yan duvarda) 0,5 kg/m2, düþey uygulamada
(teras,çatý) 1-1,5 kg/m2 kullanýlmasý önerilir.
Ýki kat uygulama iþlemlerinde, ilk kat kurumadan ikinci kata
baþlanmamalýdýr.
Uygulama esnasýnda kurumamýþ yüzey üzerine, renkli granül
serpilerek istenilen renk elde edilebilir.
UYGULAMA SICAKLIÐI:
+5°C / +30°C aralýðýnda
RENK:
Siyah
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KATI MADDE ORANI:
% 30
YOÐUNLUK:
1.05 g/cm3
AMBALAJ:
20 kg olarak ambalajlanmýþtýr.
Orijinal, açýlmamýþ ambalajýnda, dondan korunarak 1 yýl süre
ile depolanabilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

likit
membranlar

20 kg
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-300 ( 1 KB ) PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI:
Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su
basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama
yapýlan), su izolasyon malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Bodrum ve perde duvarlarýnda,
· Temel altýnda,
· Balkon ve teraslarda(üzeri kaplanmak þartý ile),
· Yer altýnda kalan otoparklarda,
· EPS levhalarýn yapýþtýrýlmasýnda,
· Süreli su ile temas eden toprak altýnda kalacak olan beton
elemanlarýn toprak altýnda kalan kýsýmlarýnýn su yalýtýmýnda,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Çatý ve teras yalýtýmýnda, detay uygulamalarda,

Ürün Kodu: 5202

879
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yatay ve de düþey uygulamalarda akma ve de sarkma yapmaz,
· Fýrça ve mala ile rahat bir þekilde uygulanabilir,
· Yaþlanma direnci yüksektir,
· Eksiz uygulama olmasý sebebi ile su ve neme karþý koruma saðlar,
· Toprak altýnda karþýlaþabileceði asit, baz ve de tuz çözeltilerine
karþý dirençlidir,
· Esnek yapýsý sayesinde donma-çözünme dirençlerine karþý
dayanýklýdýr, formunu bozmaz,
· Titreþim sebebi ile oluþabilecek deformasyonlara karþý dirençlidir,
· Kývamý sayesinde detay uygulamalarda pratik çözüm.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Brüt beton,
· Çimento bazlý þap ve de sývalar,
· Eski bitümlü yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Metal yüzeylere uygulamayýnýz,
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi), mümkünse basýnçlý
su ile temizlenmelidir,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Uygulama yapýlmadan önce dilatasyon derzleri var ise önceden
kapatýlmalýdýr,
· Perde ve temel duvarlarý üzerine uygulama yapýlmýþ ise koruma
uygulamasý yapýlmadan toprak dolgusu kapatýlmamalýdýr,
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 3 gün boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
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· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Yaðýþlý havalarda ve de ýslak zeminlerde uygulanmaz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik
var ise BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝRART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,
· Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI
ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
· BUDA BÝTÜM 300(1KB) PLUS TEK BÝLEÞENli su yalýtým malzemesi
kullanýma hazýr bir malzemedir, kullanmadan öncesinde sadece
düþük devirli bir mikser ile karýþtýrýnýz, uygulama öncesinde aderansý
arttýrmak için BUDA BÝTÜM 300(1KB) PLUS TEK BÝLEÞEN %20 temiz
su ile incelterek astar olarak kullanýnýz,
· Astarlama iþlemi bittikten sonra seyreltilmemiþ olan malzemeyi
fýrça ya da mala yardýmý ile yüzeye uygulayýnýz,
· Düþük su basýncý olacak alanlarda sadece köþe ve kenarlarda
detay uygulamalarýnda düþeyde ve yatayda 20 cm olacak þekilde
cam elyaf ile desteklemek yeterli olacaktýr,
· Yüksek su basýncýnýn olduðu yerlerde ise tüm yüzeye alkali
dayanýmlý cam elyaf file uygulamasý yapýlmasý gerekmektedir,
· Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,(
yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi
uzatýr,)
· Cam elyaf file ile uygulama esnasýnda hava kabarcýðý ve gözenek
kalmamasýna dikkat edilmelidir, malzeme filenin üzerinden sýyýrýlarak
getirilmeli ve uygulama bittikten sonra file gözükmemelidir,
· Toprak dolgu yapýlmadan önce drenaj levhasý ve ya eps levha
gibi bir materyal ile uygulama korumaya alýnmalýdýr, teras ve ya
balkonlarda olan uygulamaya ise seramik karo gibi bir kaplama
malzemesi tatbik edilmeli ya da þap atýlarak malzeme UV ýþýnlarýna
karþý korunmalýdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz,

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

SARFÝYAT:
· 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEYEREK
HESAPLANMALIDIR.
RENK:
KAHVERENGÝ -MACUNSU

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-400 ( 1 KB ) SÜPER PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI:
Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su
basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama
yapýlan), su izolasyon malzemesidir.

Ürün Kodu: 5204 395

UYGULAMA ALANI:
· Bodrum ve perde duvarlarýnda,
· Balkon ve teraslarda(üzeri kaplanmak þartý ile),
· Yer altýnda kalan otoparklarda,
· Süreli su ile temas eden toprak altýnda kalacak olan beton
elemanlarýn toprak altýnda kalan kýsýmlarýnýn su yalýtýmýnda,
· Ýstinat duvarlarýnda,
· Temel bohçalamada,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Çatý ve teras yalýtýmýnda, detay uygulamalarda.

Ürün Kodu: 5205 791

ÖZELLÝKLERÝ:
· Yatay ve de düþey uygulamalarda akma ve de sarkma yapmaz,
· Fýrça ve mala ile rahat bir þekilde uygulanabilir,
· Yaþlanma direnci yüksektir,
· Eksiz uygulama olmasý sebebi ile su ve neme karþý koruma
saðlar,
· Toprak altýnda karþýlaþabileceði asit, baz ve de tuz çözeltilerine
karþý dirençlidir,
· Esnek yapýsý sayesinde donma-çözünme dirençlerine karþý
dayanýklýdýr, formunu bozmaz,
· Titreþim sebebi ile oluþabilecek deformasyonlara karþý dirençlidir,
· Kývamý sayesinde detay uygulamalarda pratik çözüm.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Brüt beton,
· Çimento bazlý þap ve de sývalar,
· Eski bitümlü yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi), mümkünse basýnçlý
su ile temizlenmelidir,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Uygulama yapýlmadan önce dilatasyon derzleri var ise önceden
kapatýlmalýdýr,
· Perde ve temel duvarlarý üzerine uygulama yapýlmýþ ise koruma
uygulamasý yapýlmadan toprak dolgusu kapatýlmamalýdýr,
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 3 gün boyunca yüzeyi hava
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akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Yaðýþlý havalarda ve de ýslak zeminlerde uygulanmaz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik
var ise BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝRART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,
· Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI
ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
· BUDA BÝTÜM 400(1KB) PLUS TEK BÝLEÞENli su yalýtým malzemesi
kullanýma hazýr bir malzemedir, kullanmadan öncesinde sadece
düþük devirli bir mikser ile karýþtýrýnýz, uygulama öncesinde aderansý
arttýrmak için BUDA BÝTÜM 400(1KB) PLUS TEK BÝLEÞEN %20 temiz
su ile incelterek astar olarak kullanýnýz,
· Astarlama iþlemi bittikten sonra seyreltilmemiþ olan malzemeyi
fýrça ya da mala yardýmý ile yüzeye uygulayýnýz,
· Düþük su basýncý olacak alanlarda sadece köþe ve kenarlarda
detay uygulamalarýnda düþeyde ve yatayda 20 cm olacak þekilde
cam elyaf ile desteklemek yeterli olacaktýr,
· Yüksek su basýncýnýn olduðu yerlerde ise tüm yüzeye alkali
dayanýmlý cam elyaf file uygulamasý yapýlmasý gerekmektedir,
· Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,(
yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi
uzatýr,)
· Cam elyaf file ile uygulama esnasýnda hava kabarcýðý ve gözenek
kalmamasýna dikkat edilmelidir, malzeme filenin üzerinden sýyýrýlarak
getirilmeli ve uygulama bittikten sonra file gözükmemelidir,
· Toprak dolgu yapýlmadan önce drenaj levhasý ve ya eps levha
gibi bir materyal ile uygulama korumaya alýnmalýdýr, teras ve ya
balkonlarda olan uygulamaya ise seramik karo gibi bir kaplama
malzemesi tatbik edilmeli ya da þap atýlarak malzeme UV ýþýnlarýna
karþý korunmalýdýr.

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz.

PAKETLEME HALÝ:
10KG/20 KG TENEKE KOVA
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

SARFÝYAT:
· 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEYEREK
HESAPLANMALIDIR.
RENK:
KAHVERENGÝ -MACUNSU

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-450 ( 2 KB )
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
YENÝ

Ürün Kodu: 5206

TANIMI:
Polimer modifiyeli bitüm esaslý, iki bileþenli likit membran su
yalýtým malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Bodrum ve perde duvarlarýnda,
· Balkon ve teraslarda(üzeri kaplanmak þartý ile), üstü
gezilmeyen teras yalýtýmlarýnda,
· Yer altýnda kalan otoparklarda,
· Süreli su ile temas eden toprak altýnda kalacak olan beton
elemanlarýn toprak altýnda kalan kýsýmlarýnýn su yalýtýmýnda,
· Ýstinat duvarlarýnda,
· Temel bohçalamada,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Çatý yalýtýmýnda, detay uygulamalarda,
· Çiçekliklerde,
· Yükselmeyen kirli sulara karþý olan yalýtýmlarda,
· Islak hacimlerde (banyo, WC, mutfak, vb.)
· Yalýtým ve drenaj amaçlý levhalarýn yapýþtýrýlmasýnda,
· Gizli derelerde.

3000
ÖZELLÝKLERÝ:
· Ekonomik uygulama,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda akma ve de sarkma yapmaz,
· Fýrça ve mala ile rahat bir þekilde uygulanabilir,
· Yaþlanma direnci yüksektir,
· Eksiz uygulama olmasý sebebi ile su ve neme karþý koruma saðlar,
· Toprak altýnda karþýlaþabileceði asit, baz ve de tuz çözeltilerine
karþý dirençlidir,
· Elastik yapýsý sayesinde donma-çözünme dirençlerine karþý
dayanýklýdýr, formunu bozmaz,
· Titreþim sebebi ile oluþabilecek deformasyonlara karþý dirençlidir,
· Kývamý sayesinde detay uygulamalarda pratik çözüm,
· Geçici ve süreli su basýncýna karþý yalýtým malzemesi olarak
kullanýlýr.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Brüt beton,
· Çimento bazlý þap ve de sývalar,
· Eski bitümlü yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Metal yüzeylere uygulamayýnýz,
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi), mümkünse basýnçlý
su ile temizlenmelidir,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
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· Uygulama yapýlmadan önce dilatasyon derzleri var ise önceden
kapatýlmalýdýr,
· Perde ve temel duvarlarý üzerine uygulama yapýlmýþ ise koruma
uygulamasý yapýlmadan toprak dolgusu kapatýlmamalýdýr,
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 3 gün boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýmýn içine su ve ya toz gibi yabancý madde eklenmesinden
kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Yaðýþlý havalarda ve de ýslak zeminlerde uygulanmaz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik
var ise BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝRART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,
· Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI
ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
· Yüzeyde pahlama iþlemi bittikten, yüzeydeki aderans azaltýcý
faktörler uzaklaþtýrýldýktan sonrasýnda Bileþen Aya %20 temiz su
eklenerek homojen olana kadar karýþtýrýlýr, faktörüne karþýlýk aderansý
arttýrmak için yüzeye astarlama iþlemi yapýlmalýdýr,
· Astarlama iþlemi bittikten sonra su ile seyreltilmeyen Bileþen
A(bitüm-polimer bileþen) düþük devirli bir mikser ile karýþtýrmaya
baþlayýnýz, karýþtýrma iþlemi devam ederken Bileþen B(toz bileþen)
yavaþ yavaþ eklenerek topak kalmayýncaya kadar devam edilir,

· Homojenleþen malzeme kullanýma hazýrdýr,
· Düþük su basýncý olacak alanlarda sadece köþe ve kenarlarda
detay uygulamalarýnda düþeyde ve yatayda 20 cm olacak þekilde
cam elyaf ile desteklemek yeterli olacaktýr.
· Yüksek su basýncýnýn olduðu yerlerde ise tüm yüzeye alkali
dayanýmlý cam elyaf file uygulamasý yapýlmasý gerekmektedir,
· Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,(
yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi
uzatýr,)
· Cam elyaf file ile uygulama esnasýnda hava kabarcýðý ve gözenek
kalmamasýna dikkat edilmelidir, malzeme filenin üzerinden sýyýrýlarak
getirilmeli ve uygulama bittikten sonra file gözükmemelidir,
· Toprak dolgu yapýlmadan önce drenaj levhasý ve ya eps levha
gibi bir materyal ile uygulama korumaya alýnmalýdýr, teras ve ya
balkonlarda olan uygulamaya ise seramik karo gibi bir kaplama
malzemesi tatbik edilmeli ya da þap atýlarak malzeme UV ýþýnlarýna
karþý korunmalýdýr.
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz.

· Uygulama bittikten sonra, uygulanan yüzey kapatýlmalý yada
kaplanmalýdýr. (þap, seramik, karo, eps levha vb. )
SARFÝYAT:
Su basýncý olmayan nemli ortamda yüzeye tek kat halinde 1-2
kg/m², su basýncý olan ortamda, 2-4 kg/m² olacak þekilde iki kat ve
gerekli ise donatý filesi ile uygulanýr.
HAVA KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI
ÞANTÝYEDE DENEREK HESAPLANMALIDIR.
RENK:
KOYU KAHVERENGÝ - MACUNSU
PAKETLEME HALÝ:
32KG(A+B)KOMBÝ PLASTÝK KOVA SET
· BÝLEÞEN A: POLÝMER-BÝTÜM MODÝFÝYE
· BÝLEÞEN B: TOZ
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

%50
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-500 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI:
Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik
özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), belirli PH
daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve sürekli su basýncýna
karþý kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Bodrum ve perde duvarlarýnda,
· Balkon ve teraslarda(üzeri kaplanmak þartý ile), üstü
gezilmeyen teras yalýtýmlarýnda,
· Yer altýnda kalan otoparklarda,
· Süreli su ile temas eden toprak altýnda kalacak olan beton
elemanlarýn toprak altýnda kalan kýsýmlarýnýn su yalýtýmýnda,
· Ýstinat duvarlarýnda,
· Temel bohçalamada,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Çatý yalýtýmýnda, detay uygulamalarda,
· Çiçekliklerde,
· Yükselmeyen kirli sulara karþý olan yalýtýmlarda,
· Islak hacimlerde (banyo, WC, mutfak, vb.)
· Yalýtým ve drenaj amaçlý levhalarýn yapýþtýrýlmasýnda,
· Gizli derelerde.

Ürün Kodu: 5206

872
ÖZELLÝKLERÝ:
· Yatay ve de düþey uygulamalarda akma ve de sarkma yapmaz,
· Fýrça ve mala ile rahat bir þekilde uygulanabilir,
· Yaþlanma direnci yüksektir,
· Eksiz uygulama olmasý sebebi ile su ve neme karþý koruma saðlar,
· Toprak altýnda karþýlaþabileceði asit, baz ve de tuz çözeltilerine
karþý dirençlidir,
· Elastik yapýsý sayesinde donma-çözünme dirençlerine karþý
dayanýklýdýr, formunu bozmaz,
· Titreþim sebebi ile oluþabilecek deformasyonlara karþý dirençlidir,
· Kývamý sayesinde detay uygulamalarda pratik çözüm,
· Geçici ve süreli su basýncýna karþý yalýtým malzemesi olarak
kullanýlýr.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Brüt beton,
· Çimento bazlý þap ve de sývalar,
· Eski bitümlü yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Metal yüzeylere uygulamayýnýz,
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi), mümkünse basýnçlý
su ile temizlenmelidir,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Uygulama yapýlmadan önce dilatasyon derzleri var ise önceden
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kapatýlmalýdýr,
· Perde ve temel duvarlarý üzerine uygulama yapýlmýþ ise koruma
uygulamasý yapýlmadan toprak dolgusu kapatýlmamalýdýr,
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 3 gün boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþýmýn içine su ve ya toz gibi yabancý madde eklenmesinden
kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Yaðýþlý havalarda ve de ýslak zeminlerde uygulanmaz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik
var ise BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝRART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,
· Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI
ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
· Yüzeyde pahlama iþlemi bittikten, yüzeydeki aderans azaltýcý
faktörler uzaklaþtýrýldýktan sonrasýnda Bileþen Aya %20 temiz su
eklenerek homojen olana kadar karýþtýrýlýr, faktörüne karþýlýk aderansý
arttýrmak için yüzeye astarlama iþlemi yapýlmalýdýr,
· Astarlama iþlemi bittikten sonra su ile seyreltilmeyen Bileþen
A(bitüm-polimer bileþen) düþük devirli bir mikser ile karýþtýrmaya
baþlayýnýz, karýþtýrma iþlemi devam ederken Bileþen B(toz bileþen)
yavaþ yavaþ eklenerek topak kalmayýncaya kadar devam edilir,

· Homojenleþen malzeme kullanýma hazýrdýr,
· Düþük su basýncý olacak alanlarda sadece köþe ve kenarlarda
detay uygulamalarýnda düþeyde ve yatayda 20 cm olacak þekilde
cam elyaf ile desteklemek yeterli olacaktýr.
· Yüksek su basýncýnýn olduðu yerlerde ise tüm yüzeye alkali
dayanýmlý cam elyaf file uygulamasý yapýlmasý gerekmektedir,
· Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,(
yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi
uzatýr,)
· Cam elyaf file ile uygulama esnasýnda hava kabarcýðý ve gözenek
kalmamasýna dikkat edilmelidir, malzeme filenin üzerinden sýyýrýlarak
getirilmeli ve uygulama bittikten sonra file gözükmemelidir,
· Toprak dolgu yapýlmadan önce drenaj levhasý ve ya eps levha
gibi bir materyal ile uygulama korumaya alýnmalýdýr, teras ve ya
balkonlarda olan uygulamaya ise seramik karo gibi bir kaplama
malzemesi tatbik edilmeli ya da þap atýlarak malzeme UV ýþýnlarýna
karþý korunmalýdýr.
UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz.

SARFÝYAT:
· 4,5 KG/m²  3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.
RENK:
KOYU KAHVERENGÝ -MACUNSU
PAKETLEME HALÝ:
32KG(A+B)KOMBÝ PLASTÝK KOVA SET
· BÝLEÞEN A: POLÝMER-BÝTÜM MODÝFÝYE
· BÝLEÞEN B: TOZ
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

128

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-600 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI:
Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik
özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), belirli PH
daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve sürekli su basýncýna
karþý kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
· Bodrum ve perde duvarlarýnda,
· Balkon ve teraslarda(üzeri kaplanmak þartý ile), üstü
gezilmeyen teras yalýtýmlarýnda,
· Yer altýnda kalan otoparklarda,
· Süreli su ile temas eden toprak altýnda kalacak olan beton
elemanlarýn toprak altýnda kalan kýsýmlarýnýn su yalýtýmýnda,
· Ýstinat duvarlarýnda,
· Temel bohçalamada,
· Yatay ve de düþey uygulamalarda,
· Çatý yalýtýmýnda, detay uygulamalarda,
· Çiçekliklerde,
· Yükselmeyen kirli sulara karþý olan yalýtýmlarda,
· Islak hacimlerde (banyo, WC, mutfak, vb.)
· Yalýtým ve drenaj amaçlý levhalarýn yapýþtýrýlmasýnda,
· Gizli derelerde,
· Ýstinat duvarlarýnda,
· Çökertme tanklarýnda.

Ürün Kodu: 5207

916

ÖZELLÝKLERÝ:
· Yatay ve de düþey uygulamalarda akma ve de sarkma yapmaz,
· Fýrça ve mala ile rahat bir þekilde uygulanabilir,
· Yaþlanma direnci yüksektir,
· Eksiz uygulama olmasý sebebi ile su ve neme karþý koruma
saðlar,
· Toprak altýnda karþýlaþabileceði asit, baz ve de tuz çözeltilerine
karþý dirençlidir,
· Elastik yapýsý sayesinde donma-çözünme dirençlerine karþý
dayanýklýdýr, formunu bozmaz,
· Titreþim sebebi ile oluþabilecek deformasyonlara karþý dirençlidir,
· Kývamý sayesinde detay uygulamalarda pratik çözüm,
· Geçici ve süreli su basýncýna karþý yalýtým malzemesi olarak
kullanýlýr,
· 4-7 mm arasý alkali dayanýmlý cam elyaf file destekli yapýlan
uygulamalarda 7 barlýk su basýncýna dayaným gösterir.
UYGULAMA YÜZEYLERÝ:
· Brüt beton,
· Çimento bazlý þap ve de sývalar,
· Eski bitümlü yüzeyler,
· Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata
geçiniz.
UYGULAMA SINIRI:
· Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +35° C arasýnda olmalýdýr. Daha
yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
· Metal yüzeylere uygulamayýnýz,
· Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve
de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi), mümkünse basýnçlý
su ile temizlenmelidir,
· Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
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olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
· Uygulama yapýlmadan önce dilatasyon derzleri var ise önceden
kapatýlmalýdýr,
· Perde ve temel duvarlarý üzerine uygulama yapýlmýþ ise koruma
uygulamasý yapýlmadan toprak dolgusu kapatýlmamalýdýr,
· Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde
uygulanmamalýdýr.
· Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
kullanýlmalýdýr.
· Uygulama bittikten sonra 4 gün boyunca yüzeyi hava
akýmlarýndan ve su ile temastan korunmalýdýr.
· Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.
· Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,
· Yaðýþlý havalarda ve de ýslak zeminlerde uygulanmaz,
· FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE
ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.
UYGULAMA:
· Uygulama yapýlmadan önce yüzey bozukluklarý ve gözeneklilik
var ise BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI ya da BUDATAMÝRART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile giderilmelidir,
· Ýç köþeler ve kenarlar BUDATAMÝR-ART (20)ÝNCE TAMÝR HARCI
ya da BUDATAMÝR-ART (30) KALIN TAMÝR HARCI ile pahlanmalýdýr,
· Yüzeyde pahlama iþlemi bittikten, yüzeydeki aderans azaltýcý
faktörler uzaklaþtýrýldýktan sonrasýnda Bileþen Aya %20 temiz su
eklenerek homojen olana kadar karýþtýrýlýr, faktörüne karþýlýk aderansý
arttýrmak için yüzeye astarlama iþlemi yapýlmalýdýr,
· Astarlama iþlemi bittikten sonra su ile seyreltilmeyen Bileþen
A(bitüm-polimer bileþen) düþük devirli bir mikser ile karýþtýrmaya
baþlayýnýz, karýþtýrma iþlemi devam ederken Bileþen B(toz bileþen)
yavaþ yavaþ eklenerek topak kalmayýncaya kadar devam edilir.

· Homojenleþen malzeme kullanýma hazýrdýr,
· Düþük su basýncý olacak alanlarda sadece köþe ve kenarlarda
detay uygulamalarýnda düþeyde ve yatayda 20 cm olacak þekilde
cam elyaf ile desteklemek yeterli olacaktýr,
· Yüksek su basýncýnýn olduðu yerlerde ise tüm yüzeye alkali
dayanýmlý cam elyaf file uygulamasý yapýlmasý gerekmektedir,
· Ýlk kat atýldýktan sonra ikinci kat için 4-5 saat beklenmelidir,(
yüksek sýcaklýklar ve rüzgâr süreyi kýsaltýr, düþük sýcaklýklar süreyi
uzatýr,)
· Cam elyaf file ile uygulama esnasýnda hava kabarcýðý ve gözenek
kalmamasýna dikkat edilmelidir, malzeme filenin üzerinden sýyýrýlarak
getirilmeli ve uygulama bittikten sonra file gözükmemelidir,
· Toprak dolgu yapýlmadan önce drenaj levhasý ve ya eps levha
gibi bir materyal ile uygulama korumaya alýnmalýdýr, teras ve ya
balkonlarda olan uygulamaya ise seramik karo gibi bir kaplama
malzemesi tatbik edilmeli ya da þap atýlarak malzeme UV ýþýnlarýna
karþý korunmalýdýr.
UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Bitüm esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz,
kuruyan kalýntýlarý tiner yardýmý ile çýkartýnýz,

SARFÝYAT:
· 3,0 KG/m²  3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.
RENK:
KAHVE-SÝYAH RENGÝ -MACUNSU
PAKETLEME HALÝ:
32KG(A+B)KOMBÝ PLASTÝK KOVA SET
· BÝLEÞEN A: POLÝMER-BÝTÜM MODÝFÝYE
· BÝLEÞEN B: TOZ
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

likit
membranlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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kalýp ayýrýcýlar

kalýp ayýrýcýlar

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDACAST 10
PARAFÝN ESASLI AHÞAP KALIP AYIRICI
TANIMI:
·

Ahþap kalýplarýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay

ayrýlmasýný ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan,
su bazlý, modifiye mineral yað esaslý, sývý, kullanýma hazýr kalýp
yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr.
UYGULAMA ALANI:
·

Ahþap kalýp sistemlerinde,

·

Plywood kalýplarda,

·

Bütün emici yüzeyli (konvansiyonel) kalýp yüzeylerinde

Ürün Kodu: 5337
Ürün Kodu: 5618

22000

ÖZELLÝKLERÝ:
· Amonyak ve solvent içermez,

de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. ( yað, kir, toz, vb. gibi)

·

Düzgün ve de prüzsüz yüzey saðlar,

olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.

·

Kalýp çýkardýktan sonrasýnda yüzey lekeleri býrakmaz

·

·

Kalýp aþýnmalarýna karþý kalýplara dayaným saðlar, kalýplarýn uzun

uygulanmamalýdýr.

Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde

süre mükerrer olarak kullanýlmasýný saðlar,

·

·

kullanýlmalýdýr.

Küçük molekülleri sayesinde hýzlý penatrasyon(daðýlma) saðlar,

Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de

uygulamasý kolaydýr,

·

·

Su bazlýdýr,

eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.

·

Yüzeyde mat bir film tabakasý oluþturur,

·

Malzemenin içerisine tuzlu su katmayýnýz,

·

Uygulamasý kolaydýr,

·

Dona uðramýþ malzemeyi ateþ ile temas ettirmeden oda

·

Sert fýrça, rulo, el tabancasý veya pülverizatör ile uygulanabilir,

sýcaklýðýnda çözünmesini bekleyiniz, sonrasýnda uygulama iþlemine

·

Kalýplarýn temizlenme ihtiyaçlarýný azaltarak vakit tasarrufu

geçiniz,

Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde

saðlar,

·

·

ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.

Alevlenme noktasý yüksek olup yanýcý deðildir.

FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

UYGULAMA:

·

·

Yüzey kuru ve temiz olmalý; beton artýðý gibi faktörlerden

BUDACAST-10 MÝNERAL YAÐ ESASLI SU BAZLI AHÞAP KALIP

temizlenmiþ olmalý,

AYIRICI kullanýma hazýr olan bir malzemedir,

·

·

Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise

Kullanýlmadan hemen öncesinde çalkalayýnýz ve de uygulanacak

onarýlmalýdýr,

olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý ile göllenme

·

Uygulamaya baþlamadan önce karýþtýrýlmalýdýr,

olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

·

geçiniz.

Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan ve

doðrudan güneþten koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,
·

Uygulama yaparken ortamýn havalandýrýlmasýna dikkat ediniz,

UYGULAMA SINIRI:

·

Daldýrma ile yapýlan uygulamalarda malzemenin geri kazanýmý

·

için süzgülü bir düzenek kurulmasý tavsiye edilir.

Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha

yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
·

133

·

Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve

UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Mineral yað esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
SARFÝYAT:
· FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/25 m²
· PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/40 m²
· YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK
HESAPLANMALIDIR.

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN BÝDON/ 150 KG VARÝL
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

RENK:
BEYAZ RENKLÝ AKIÞKAN LÝKÝT

kalýp ayýrýcýlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDACAST 11
MÝNERAL YAÐ ESASLI KALIP AYIRICI
TANIMI:
·

Beton kalýplarýnýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay

ayrýlmasýný ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan,
sývý, kullanýma hazýr kalýp yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr.
·

Sentetik bileþenleri sayesinde üstün kaydýrýcýlýk özelliði taþýr,

UYGULAMA ALANI:
·

8000

Metal kalýp ve ahþap kalýp sistemlerinde kullanýlýr.

50000

ÖZELLÝKLERÝ:

UYGULAMA SINIRI:

·
·

Düzgün ve de prüzsüz yüzey saðlar,
Amonyak ve solvent içermez,

·

·

Konvansiyonel mineral yað bazlý olan kalýp ayýrýcýlara göre daha

·

Uygulama sýcaklýðý +5°C ile +30° C arasýnda olmalýdýr. Daha

yüksek ve düþük sýcaklýklarda uygulanmamalýdýr.
Yüzey aderansý azaltabilecek olan faktörlerden temizlenmiþ ve

yüksek performans gösterir,

de arýndýrýlmýþ olmalýdýr. (kir, toz, vb. gibi)

·

Beton tozunun oluþmasýný engeller,

·

·

Kürleme sýcaklýklarýna dayanýklýdýr,

olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.

·

Kalýp çýkardýktan sonrasýnda yüzey lekeleri býrakmaz,

·

·

Kalýp aþýnmalarýna karþý kalýplara dayaným saðlar, kalýplarýn uzun

uygulanmamalýdýr.

Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
Doðrudan rüzgâr, güneþ alan, ya da sýcak zeminlerde

süre mükerrer olarak kullanýlmasýný saðlar,

·

·

Kalýplarý pasa karþý korur,

kullanýlmalýdýr.

·

Düþük donma noktasýna sahiptir,

·

·

Molekülleri sayesinde hýzlý daðýlma saðlar, uygulamasý kolaydýr,

eklenmesinden kaçýnýlmalýdýr.

·

Rulo, el tabancasý veya pülverizatör ile uygulanabilir,

·

·

Kalýplarýn temizlenme ihtiyaçlarýný azaltarak vakit tasarrufu

ÝRTÝBATA GEÇÝNÝZ.

Uygulama talimatýna uygun olarak hazýrlanmalý ve de
Karýþým hazýrdýr, tekrardan su ve ya toz ya da yabancý madde
FARKLI BÝLGÝLER ÝÇÝN EPSA MÜÞTERÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ÝLE

saðlar,
·

Alevlenme noktasý yüksek olup yanýcý deðildir.

UYGULAMA:
·

BUDACAST-11METAL KALIP AYIRICI YAÐ kullanýma hazýr olan

UYGULAMA YÜZEYLERÝ:

bir malzemedir,

·

·

Yüzey kuru ve temiz olmalý; beton artýðý, pas gibi faktörlerden

Kullanýlmadan hemen öncesinde çalkalayýnýz ve de uygulanacak

temizlenmiþ olmalý,

olan yüzeye fýrça, rulo ya da püskürtme makinasý ile göllenme

·

olmamasýna dikkat ederek uygulayýnýz,

Düzgün ve saðlam olmalýdýr, yüzeyde deformasyon var ise

onarýlmalýdýr,

·

·

Uygulamaya baþlamadan önce karýþtýrýlmalýdýr,

doðrudan güneþten koruyunuz ve de üzerinde gezmeyiniz,

·

Diðer yüzeyler için EPSA müþteri iletiþim merkezi ile irtibata

·

Uygulama yaparken ortamýn havalandýrýlmasýna dikkat ediniz,

·

Daldýrma ile yapýlan uygulamalarda malzemenin geri kazanýmý

geçiniz.

Uygulama yapýlan bölgeyi kuruyuncaya kadar yaðmurdan ve

için süzgülü bir düzenek kurulmasý tavsiye edilir,
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UYARILAR :
· Solumayýnýz,
· Deri, aðýz ve göz ile temasýnda su ile yýkadýktan sonra gerekirse
doktora baþvurunuz,
· Ester esaslý malzeme olduðundan temas ederken eldiven
kullanýnýz.
· Uygulama bittikten sonra kullanýlan aletleri su ile yýkayýnýz.
SARFÝYAT:
· FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/20 m²
· PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/45 m²
· YÜZEYE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR, NET
TÜKETÝM MÝKTARI ÞANTÝYEDE DENEREK HESAPLANMALIDIR.

PAKETLEME HALÝ:
30KG POLÝETÝLEN BÝDON/ 150 KG VARÝL
ÖNERÝ:
ÜRETÝM TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KURU VE RUTUBETSÝZ ORTAMDA
12 AY OLUP BÝLEÞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIÞ VE
YARIM KALMIÞ MALZEMELERDE ÝSE AÐZI ÝYÝCE KAPATARAK
SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDE TÜKETÝLMELÝDÝR.

RENK:
BEYAZ RENKLÝ AKIÞKAN LÝKÝT

kalýp ayýrýcýlar

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ýsý yalýtým
ürünleri

ýsý yalýtým
ürünleri

ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13163

TANIMI:
EPS ( Genleþtirilmiþ Polistren ) termoplastik, kapalý gözenekli,
polistren taneciklerin þiþirilmesi ve birbirine yapýþmasý yolu ile
üretilen ve % 98i hareketsiz kuru havadan oluþan bir ýsý yalýtým
malzemesidir. Dünyada en iyi ýsý yalýtýmý saðlayan bir kaç
malzemeden biri olan EPS, performans / fiyat analizi yapýldýðýnda
diðer ýsý yalýtým mazlemelerine göre ekonomik çözümler saðlayan
bir yapý malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
Ýç cephe ve dýþ cephe ýsý yalýtýmýnda kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
·

Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,

·

Çevrenin korunmasýna katký saðlar,

·

Isýl konfor saðlar,

·

Saðlýklý yaþam sunar,

·

Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,

·

Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn

deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
·

Binanýzýn ömrünü uzatýr,

·

Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,

·

Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn

doðaya salýnýmýný azaltýr,
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·

Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.

·

Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.

·

Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.

·

Kapiler su geçirimliliði yoktur.

·

Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.

MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arasý)
Kalýnlýk
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Ölçü
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100

Paket
1
1
1
1
1
1
1

Adet
25
16
12
10
8
7
6

m²
12.5
8
6
5
4
3,5
3

m³
0.25
0.24
0.24
0.25
0.24
0.245
0.24

ýsý yalýtým
ürünleri

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
KARBON TAKVÝYELÝ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13163

TANIMI:
Ham maddesinin üretimi sýrasýnda kullanýlan kýzýlötesi ýþýnlarý
tutucu özel katký maddeleri sayesinde ýsý iletkenlik katsayýsý ( )
düþürülen, ýsý yalýtýmýnda ekstra özellik saðlayan grafitli
genleþtiri lmiþ polistren EPS ýsý yalýtým plakasýdýr.
· EPS plakalara oranla % 20 daha fazla ýsý yalýtým
gücü saðlar.
· Kapalý gözeneklidir ve üzerine kolaylýkla sýva yapýlabilir.
· Isý iletkenlik deðeri ( ) sabittir, zamana baðlý olarak
bozulmaz.
· Basýnca dayanýklýdýr, yüksek eðilme dayanýmý vardýr.
· Kalýnlýðý zamanla azalmaz, sabit kalýr.
· Düþük buhar geçirgenlik direnci ile binanýzýn nefes
almasýný saðlar.
UYGULAMA ALANI:
Ýç cephe ve dýþ cephe ýsý yalýtýmýnda kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,
· Çevrenin korunmasýna katký saðlar,
· Isýl konfor saðlar,
· Saðlýklý yaþam sunar,
· Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,
· Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn
deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
· Binanýzýn ömrünü uzatýr,
· Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,
· Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn
doðaya salýnýmýný azaltýr,
· Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.
· Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.
· Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.
· Kapiler su geçirimliliði yoktur.
· Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.

141

MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arasý)
Kalýnlýk
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Ölçü
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100

Paket
1
1
1
1
1
1
1

Adet
25
16
12
10
8
7
6

m²
12.5
8
6
5
4
3,5
3

m³
0.25
0.24
0.24
0.25
0.24
0.245
0.24

ýsý yalýtým
ürünleri

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
TAÞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13162

TANIMI:
Taþyünü, doðada bulunan volkanik kayaçlardan elde edilen ve
bazalt taþýnýn 1400 - 1500 °Cde eritilip, elyaf haline gelmesiyle
oluþturulan ve %97 oranýnda elyaf içeren ýsý yalýtým malzemesidir.
Ýnorganik yapýsý sayesinde bakteri ve migroorganizma üretmez.
UYGULAMA ALANI:
Isý yalýtým özelliði ile birlikte rutubet, ses ve yangýn yalýtýmý
gerektiren her yerde kullanýlabilir.
( Özellikle yangýn yayýlýmý riskinin yüksek olduðu bölgelerde (kapý,
pencere gibi açýklýklar ve kat aralarýnda) yangýn güvenliði amacýyla
kullanýlýr. )
ÖZELLÝKLERÝ:
· Ses yalýtýmýnda yüksek performans verir. Akustik düzenlemede
kullanýlabilir.
· Çok yüksek buhar geçirgenliðine sahip (µ = 1) olduðu için,
kullanýldýðý yalýtým sisteminde su buharýnýn geçiþini engellemez, küf
ve rutubet
oluþumunu engeller.
· Çürümez, kokmaz, zaman içinde boyutlarýnda
deðiþim olmaz.
· Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,
· Çevrenin korunmasýna katký saðlar,
· Isýl konfor saðlar,
· Saðlýklý yaþam sunar,
· Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,
· Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn
deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
· Binanýzýn ömrünü uzatýr,
· Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,
· Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn
doðaya salýnýmýný azaltýr,
· Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.
· Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.
· Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.
· Kapiler su geçirimliliði yoktur.
· Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.
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ýsý yalýtým
ürünleri

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
DONATI FÝLESÝ
TANIMI:
Mantolama sývasýnýn yüzey hareketlerine ve gerilmelere karþý
dayanýmýný saðlamak amacýyla kullanýlan yüksek alkali dayanýmlý,
cam elyaf esaslý, minimum 160 g/m2 aðýrlýðýnda donatý filesidir.
MANTOYAP Donatý Filesi çatlamayý önler, sistem yüzeyinin bir
bütün olarak kalmasýný saðlar.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Mantolama sývasýnýn yüzey hareketlerine ve gerilmelere karþý
dayanýmýný saðlar.
· Yüksek alkali dayanýmlýdýr.
· Yumuþatýcý içermez.
· Ýplik kaymasýný engeller.
· Saðlýða zararlý atýk ve katký içermez.
TÜKETÝM / SARFÝYAT:
1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarý; 1,1 m²dir. Bu deðer,
yüzey ve ortam koþullarýna baðlý olarak deðiþebilir.

TS EN 13162

RAF ÖMRÜ :
Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru (azami %60 baðýl nem) ve serin
(+5°C ve +25°C arasý sýcaklýk) ortamda depolandýðýnda raf ömrü 12
aydýr.
DEPOLAMA KOÞULLARI :
 Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru (azami %60 baðýl nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasý sýcaklýk) ortamda depolanmalýdýr.
 Direkt güneþ ýþýðý altýnda býrakýlmamalýdýr.
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ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
SÝSTEM DÜBELLERÝ
Plastik Çivili Geniþ Baþlýklý Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý
yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için
kullanýlan plastik çivili geniþ baþlýklý dübellerdir.

Plastik Çivili Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý yalýtým
levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için kullanýlan
dübellerdir. Plastik çivinin dübelin içinde çakýlmaya
hazýr olmasý, hýzlý ve kolay uygulama saðlar.

Plastik Çivili
Mekanik Týrnaklý Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý
yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için
kullanýlan plastik çivili mekanik týrnaklý dübellerdir.

Çelik Çivili Dübeller

ýsý yalýtým
ürünleri

TANIMI:
Tuðla, brüt beton, tünel beton ve sývalý yüzeylere
yapýþtýrýlan ýsý yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak
baðlanmasý için kullanýlan dübellerdir. Çelik çivinin
dübelin içinde çakýlmaya hazýr olmasý, hýzlý ve kolay
uygulama saðlar. Özellikle TAÞYÜNÜ uygulamalarýnda
kullanýlýr.
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ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP
KÖÞE PROFÝLLERÝ
Fileli PVC Köþe Profili
TANIMI:
Kenar ve köþeler gibi çatlama riski fazla olan ve mekanik
zorlanma etkisinde kalan zayýf noktalarda kullanýlan
1,5 mm kalýnlýkta, 2,5x2,5 cm açýlýmlý,2,5 m uzunluðunda
dik açýlý, köþelerinde 12,5ercmlik kendiliðinden donatý
filesi bulunan delikli PVC profildir. Düzgün ve kolay
uygulama saðlar.

Alüminyum Köþe Profili
TANIMI:
Kenar ve köþeler gibi çatlama riski fazla olan ve mekanik
zorlanma etkisinde kalan zayýf noktalarda kullanýlan
0,5 mm kalýnlýkta, 2,5x2,5 cm açýlýmlý,2,5 m uzunluðunda
dik açýlý delikli alüminyum profildir.

Dilatasyon Profilleri
TANIMI:
Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemlerinde, binalarýn genleþme
derzlerinde kullanýlan, kendinden fileli, kauçuk ara yüzlü
PVC profillerdir. Düz yüzeyler ve köþeli yüzeyler için ayrý
tiplerde bulunmaktadýr.

Plastik Takozlar
TANIMI:
Duvar deformasyonlarý ve eðriliklerin bulunduðu
yüzeylerde subasman profillerinin montajý için kullanýlan
plastik takozlardýr. 3-5-8-10 mm kalýnlýklardadýr.
Kalýnlýklarýn ayrý renk kodlarýnda olmasý kullanýmý
kolaylaþtýrýr.
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DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ

YAPISAL ÞARTLAR
VE ÝÞ TEKNÝÐÝ
Uygulama Öncesi Dikkat Edilecek Konular
 Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemlerinin doðru uygulanabilmesi
için iþin baþlangýcýnda detaylý bir planlama ve yüzeyle ilgili
aþaðýda belirtilen analizler yapýlmalýdýr.
 Uygulama yapýlacak yüzeyler toz, kir, yað vb.den arýndýrýlmalý,
düzgün ve saðlam olmalýdýr. Gevþek ve düþük dirençli yüzeyler
mekanik olarak tercihen 100-150 bar basýnçlý su ile yýkanýp
temizlenmelidir.
 Yüzey çok kuru ve terleme yapacak durumda olmamalýdýr.
Uygulama yapýlacak binanýn iç, dýþ sývalarý ve zemin þaplarý
yeterince kurumuþ olmalýdýr.
 Yüzey toleransý 2 cmyi geçmemelidir. Eðer daha büyük
sapmalar mevcut ise ýsý yalýtým levhalarýný yapýþtýrmaya
baþlamadan önce gerekli tamiratlar yapýlmalýdýr.
 Uygulama yapýlacak cephe, yatay ve dikey olarak ip çekilerek
hizaya getirilmelidir.
 Uygulama esnasýnda yüzeyin yaðmur, rüzgar ve doðrudan
güneþ ýþýðý etkisinden korunmasý için iskele aðý vb. kullanýlmasý
tavsiye edilir.
 Uygulama +5°C ile +35°C sýcaklýkta yapýlmalýdýr.
 Uygulama yapýlacak yüzeydeki bütün detaylar, özellikle
pencere, kapý, balkon, denizlikler, dilatasyon derzleri, çatý
kenarlarý ve parapet duvarý detaylarý dýþ cephe ýsý yalýtým
sisteminin içine su sýzmasýný engelleyecek þekilde çözülmelidir.
 Yenileme yapýlacak mevcut binalarda, doðramalar, camlar,
ahþap ve korunmasý gereken dekoratif yapý elemanlarý örtülerek
koruma altýna alýnmalýdýr.
 Ýþ iskelesi kurulurken, iskele ile yüzey arasýndaki çalýþma
mesafesinin ayarlanmasýna dikkat edilmelidir. Ýskele baðlantý
elemanlarýnýn baðlandýðý ankraj elemanlarý aþaðýdan yukarýya
doðru hafif eðik þekilde tespit edilmeli böylece deliklere su
sýzmasý engellenmelidir.
 Cephedeki yaðmur oluklarý, boru, kablolar sistemin üzerine
alýnmalýdýr. Yaðmur oluklarý, son kat uygulanmýþ sistemden 57 cm dýþarda kalacak þekilde planlanmalýdýr.

ýsý yalýtým
ürünleri

 Uygulama yapýlacak yüzeylerde su izolasyonu ve rutubet ile
ilgili problemler olmamalý ve yalýtýmýn bittiði üst nokta
detaylarýnda yaðmur yaðýþý ile ilgili sistemin arkasýna su
girmeyecek þekilde detaylarýn çözülmesi gereklidir.
 Malzemeler ürün teknik bilgi föylerinde önerilen depolama
standartlarýna uygun koþullarda muhafaza edilmelidir. Donatý
filesi, profiller ve ýsý yalýtým levhalarýnýn depolanmasý esnasýnda
zarar görmemelerine dikkat edilmelidir.
Kaynak: ÝZODER
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DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ

EPSA MANTOYAP
BEYAZ EPS ISI YALITIM SÝSTEMÝ

149

5- Mantoyap fileli köþe profili

1- Duvar
7- Mantoyap ýsý yalýtým
levha sývasý

2- Mantoyap ýsý yalýtým
levha yapýþtýrýcýsý

6- Mantoyap sýva filesi

3- Mantoyap EPS
ýsý yalýtým levhasý
8- Mantoyap Dekoratif
Sýva Astarý

4- Mantoyap dübel

ýsý yalýtým
ürünleri

9- Mantoyap Dekoratif Sýva
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DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ

EPSA MANTOYAP
KARBON TAKVÝYELÝ EPS ISI YALITIM SÝSTEMÝ
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5- Mantoyap fileli köþe profili

1- Duvar
7- Mantoyap ýsý yalýtým
levha sývasý

2- Mantoyap ýsý yalýtým
levha yapýþtýrýcýsý

6- Mantoyap sýva filesi

3- Mantoyap EPS
ýsý yalýtým levhasý
8- Mantoyap Dekoratif
Sýva Astarý

4- Mantoyap dübel

ýsý yalýtým
ürünleri

9- Mantoyap Dekoratif Sýva
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DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ

EPSA MANTOYAP
TAÞYÜNÜ ISI YALITIM SÝSTEMÝ
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5- Mantoyap fileli köþe profili

1- Duvar
7- Mantoyap ýsý yalýtým
levha sývasý

2- Mantoyap ýsý yalýtým
levha yapýþtýrýcýsý

6- Mantoyap sýva filesi

3- Mantoyap Taþyünü
ýsý yalýtým levhasý
8- Mantoyap Dekoratif
Sýva Astarý

4- Mantoyap dübel

ýsý yalýtým
ürünleri

9- Mantoyap Dekoratif Sýva
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yerden ýsýtma &
enjeksiyon ürünleri

YERDEN ISITMA SÝSTEMLERÝ

EPSA ATABOARD
YERDEN ISITMA LEVHASI
TANIMI:
Yerden ýsýtma sistemlerinde þap altý izolasyon malzemesi ve
yerden ýsýtma borusunu yere sabitlemek amaçlý olarak
kullanýlmaktadýr.
Enjeksiyon kalýp yöntemi ile üretilen ve ATABOARD markasý ile
kullanýma sunulan levhalar, yerden ýsýtma tesisatlarýnýn
vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir.
UYGULAMA ALANI:
ATABOARD yerden ýsýtma levhalarý saðlýklý, konforlu ve ekonomik
bir ýsýnma ortamý saðlamaktadýr. Mekandaki ýsý kayýplarýný,
zemin betonu içindekini borularla ýsý kaynaðýndan aldýðý enerjiyi
zemin altýna yayarak daðýtan, zemini dolayýsýyla ortamý ýsýtan
bir ýsýtma sistemidir. ATABOARD yerden ýsýtma levhalarý, yerden
ýsýtma tesisatlarýnýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Ýzolasyon özelliði
ile ýsý kayýplarýný engellerken, ýsýtma amaçlý serilen borularýn
kolay ve homojen bir þekilde yerleþtirilmesini saðlar.

ÖZELLÝKLERÝ:
·
Isýl iletkenliði düþüktür.
·
Çevre þartlarýna dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
·
Su emme deðeri çok küçüktür.
·
Bir çok diðer ýsý yalýtým malzemesine göre hem üretim
aþamasýnda hem de daha sonraki süreçte daha çevre dostudur
(içinde ve üretiminde ozon tabakasýna zarar verici CFC vb.
içermez, direkt olarak küresel ýsýnmaya sebep olmaz, geri
dönüþümü olan bir malzemedir).
·
Çok iyi darbe emme özelliði vardýr.
·
Bakteri büyümesine karþý dirençlidir.
·
Toplam 45 mm ürün yüksekliði ile modülasyon panel
özelliði yanýnda ýsý ve ses yalýtým özelliði olan bir ürün.
·
Çok hassas geçme sistemiyle ýsý köprülerine izin vermeyen
bir ürün.
·
Geniþletilmiþ üst yüzey yapýsýyla daha mukavim bir ürün.
·
Boru geçme kanallarýnda koniklik olmamasý dolayýsýyla
boru montaj iþçiliðinde büyük zaman tasarrufu saðlayan bir
ürün
AVANTAJLARI:
Yerden ýsýtma tesisatlarý için özel olarak üretilmiþtir.
Ebatlarý 60 x 92, 60 x 105 ve 75 x 120 cm. olan ýsý yalýtým panelidir.
Hýzlý bir iþçilik ve ýsýtmada maksimum verim saðlar. Kabartmalý
özel yapýsý üzerine dökülen zemin þapý ile diðer malzemelere
kýyasla çok daha üstün bir yapýþma saðlar. Katlar arasýnda yüksek
ýsý ve ses izolasyonu yapar. B1 sýnýfý alev yürümez hammadde
ile üretilmiþtir. Enjeksiyon EPS strafor olduðu için kapalý gözenekli
strapordur ve þap suyunu emisyon deðeri ihmal edilecek kadar
azdýr.
Modülasyon kanallarý veya boru döþeme kanallarý sayesinde
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eþit aralýklý Yerden ýsýtma borusu döþemek çok daha kolaydýr.
Düz strafor ile yapýlan uygulamalara göre hem ilave malzeme,
hem de zamandan tasarruf saðlamaktadýr.
Yerden Isýtma üzerine þap atýlacaðý zaman borularýn bir tarafa
toparlanmasý engeller.
Yerden ýsýtma üzerine atýlan þap, dolgu þapý olduðu için gözenekli
yapýsý sayesinde þaptaki çatlamalarý minimuma indirmektedir.
Kenarlarýndaki zývanalar dolayýsýyla döþendiði mekanda bir bütün
olarak hareket etmektedir.
Uygulama özelliðine göre üzerine çelik hasýr döþemesi rahat ve
yerden ýsýtma borularýna zarar vermeyecek þekilde uygulama
imkaný saðlamaktadýr.
UYGULAMA:
Betonu üzerine yüksek yoðunluklu 26-28 veya 30 dansite ýsý
yalýtýmlý malzemesi döþenir. Böylece kat arasýndaki ýsý ve ses
izolasyonu saðlanmýþ olur. (Bu durum kombi ile yapýlan bireysel
ýsýnmalarda çok önem taþýr.) Binili strapor veya modülasyon
paneli üzerine ýsý hesaplarý ile projede belirlenen boy ve þekillerde
zeminden ýsýtma borularý döþenir. Döþenen borularýn üzerine
basýnç ve sýzdýrmazlýk testlerinden sonra þap betonu atýlýr. Þap
betonunun kurumasýndan sonra döþeme kaplamasý (seramik,
parke, halý, mermer, granit, v.b.) uygulanýr.

STANDART RADYATÖR

YERDEN ISITMA SÝSTEMÝ

Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7590

28 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

7591

30 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

7592

35 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7318

28 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

7319

30 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

7320

35 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7823

28 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

7824

30 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

7825

35 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

Ürün Kodu
60 x 92
cm.

Ürün Kodu
60 x 105
cm.

75 x 120
cm.
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TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ

EPSA NURPOR
EPS ASMOLEN
TANIMI:
NURPOR markasýný taþýyan ürünler uygulanan yapýlarda binaya
yük olmamasýnýn yaný sýra demir ve beton tasarrufu saðlýyor.
Sýfýr fire ile uygulama imkâný, kat aralarýndaki yalýtým ve ses
geçirgenliðini minimuma indirmesi ürünün diðer avantajlarý
arasýnda bulunuyor. Briket, tuðla vb. içersinde en hafif malzemedir.
Yapýda oluþacak deprem yüklerini minimize eder. Binanýn kendi
yükünü azalttýðýndan daha proje aþamasýnda kesit hesaplarýný
ekonomikleþtirir. Böylece beton ve demir maliyetleri düþürülür.
Rutubeti önler, bünyesine su almaz. Isý konforu yüksek, sessiz ve
huzurlu mekânlar yaratýr. Ýç yapýsýndaki boþluklar diþi ve erkek
yapýsý sayesinde birbirine geçerek havayý belirli oranda sýkýþtýrýr.
Böylelikle ses izolasyonu da saðlanmýþ olur.

G

BLOK ASMOLEN - EBATLARI (10 DNS - 16 DNS arasý)
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Ölçü
20x40x200
20x40x400

Adet/m³
0.16
0.32

1 adet/m²
0.80
1.60

1 m³/adet
6.25
3.13

25x40x200
25x40x400

0.20
0.40

0.80
1.60

5.00
2.5

AMBALAJ ÜRÜNLERÝ

EPSA ECEPACK
EPS AMBALAJ ÜRÜNLERÝ
TANIMI:
Daha çok ambalaj sektöründe ECEPACK markasý ile ön plana çýkan temiz, güzel görünümlü ve saðlýklý bir malzeme olan EPS, ýsý
iletkenliði düþük olmasý nedeniyle ambalajlamada en çok tercih edilen malzemedir. Geri dönüþüm olanaðý da vardýr.Iþýk geçirmezli¨özelliði
sayesinde güneþ ýþýðýna duyarlý ürünleri kolaylýkla muhafaza eder. Su emmez, ýslaklýk ve rutubetten etkilenmez, Ýçindeki ürünün
sýcaklýðýný ve soðukluðunu çok uzun süre koruyabilir. Her sektör için kolay tasarlanabilir ürünler geliþtirilebilir. Yüksek ýsý yalýtým
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özelliði vardýr.

SU TUTUCU BANTLAR

EPSA BUDA NANO-TECH 120 PB
PAH BANDI FÝLELÝ
TANIMI:
Elastik, termoplastik elastomer esaslý, polyester file taþýyýcýlý, yapý ve genleþme
derzlerinin yalýtýmýnda kullanýlan elastik derz yalýtým bandýdýr.
UYGULAMA ALANI:
 Ýç ve dýþ mekanlarda,
 Havuz, su deposu, banyo, wc gibi ýslak ortamlarda fayans, seramik ve su yalýtýmý
uygulamalarýndan önce,
 Su deposu, havuz gibi boru giriþ-çýkýþ uygulama detaylarýnda,
 Balkon ve teraslarda sürme esaslý su yalýtým malzemelerinin katlarý arasýnda,
 Döþemelerde ve perdelerde oluþan dinamik (hareketli) çatlaklarýn ve soðuk
derzlerin yalýtýlmasýnda kullanýlýr.

1250
50 mt.

ÖZELLÝKLERÝ:
 Sürme esaslý su yalýtým malzemeleri ile birlikte kullanýlarak donatý takviyesi
saðlar.
 Kolayca kesilir ve kaynakla yapýþtýrýlarak her türlü su yalýtýmý detayýnda kolaylýkla
uygulanýr.
 Beton dökülmeden önce planlanan yere yerleþtirilir ve beton sertleþtikten
sonra içerisinde
kalarak su yalýtýmý saðlar.
 Yýrtýlmaz, darbelere ve eðilmelere karþý mukavemet gösterir.
 Birçok kimyasal maddeye karþý dayanýklýdýr.
 Ekonomiktir.

EPSA BUDA NANO-TECH 150/1 DB
DÝLATASYON BANDI
TANIMI:
Termoplastik elastomer esaslý, genleþme
(dilatasyon) derzleri için kullanýma hazýr banttýr.
UYGULAMA ALANI:
 Ýç ve dýþ mekanlarda,
 Baraj, karayolu, tünel, metro gibi her türlü
mühendislik yapýlarýnda,
 Su deposu, havuz, otopark ve alýþveriþ
merkezlerinde,
 Genleþme (dilatasyon) derzlerinde yatay ve
düþey uygulamalarda,
 Ýçeriden ve dýþarýdan yapýlan radye temel
perde birleþimlerinde kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
 Genleþme derzlerinde su yalýtýmý saðlar ve
ekonomiktir.
 Muhtelif kimyasallara dayanýklýdýr.
 Genleþme derzlerinde Buda Hydroflex 150
Dilatasyon Bandý ile su yalýtýmýný yaptýktan
sonra üzerine
dilatasyon profilleri konur ve estetik çözüm
saðlar.
 Poliüretan mastiðin kullanýlmadýðý genleþme
derzlerinde bile rahatlýkla uygulanýr.
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1250
25 mt.

EPSA KALÝTE BELGELERÝ

TS EN ISO 9001:2008

EPS CE BELGESÝ

EPS BEYAZ / KARBONLU
TSE BELGESÝ

TAMÝR HARCI TSE BELGESÝ

LEVHA YAPIÞTIRICISI TSE BELGESÝ

LEVHA SIVASI TSE BELGESÝ

GAZ BETON YAPIÞTIRICISI
TSE BELGESÝ

DEKORATÝF TANE / ÇÝZGÝ DOKULU
TSE BELGESÝ

SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TSE BELGESÝ

BÖLGELER VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
2.
ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ

3.
EGE BÖLGESÝ

0.532 402 75 84

0.532 130 88 12 - 0.532 295 42 07- 0.532 660 80 62

4.
BATI & KARADENÝZ BÖLGESÝ

0.532 130 88 12

5.
DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ

0.532 295 42 07

0.532 402 75 84

NÝSAN / 2016

1.
MARMARA BÖLGESÝ

MERKEZ OFÝS:
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
Tel.: 0.224 384 10 20 (pbx) Faks: 0.224 384 15 00
YALITIM AMBALAJ ÜRETÝM TESÝSÝ
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde
No:10 Kestel / BURSA

YAPI KÝMYASALLARI ÜRETÝM TESÝSÝ
Ankara Yolu 25. Km.
Kestel / BURSA

info@epsa.com.tr  www.epsa.com.tr

0 850 224

www.kosgeb.gov.tr
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