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❖ Belirtilen süreler 23 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. 

❖ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama 

hatalarından Fernas Alçı San Ve Tic A.Ş. sorumlu değildir. 
 

➢ ÜRÜN TANIMI 

▪ Çimento esaslı, polimer katkılı ve fiber elyaf takviyeli 

yüksek performanslı tamir harcı. 

 

➢ AVANTAJLARI 

▪ Kolay uygulama imkânı 

▪ Suya, dona ve kötü hava koşullarına yüksek dayanım 

gösterir 

▪ Düşey yerlerde uygulama imkanı. 

▪ Termal şoklara dayanıklıdır. 

▪ Elyaf katkılıdır çatlama yapmaz. 

 

➢ UYGULAMA ALANI 

▪ Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda, duvar ve 

tavanlarda beton tamir harcı olarak kullanılır. 

▪ Granit ve seramik öncesi yüzey tamiratlarında 

kullanılır. 

▪ Diğer tüm uygulamalar için bize danışınız.. 

 

➢ REFERANS STANDARTLAR 

▪ TS EN 1504-3:2006 R2 sınıfı 

 

➢ KALİTE BELGELERİ 

▪ CE 

 

➢ UYARILAR VE ÖNERİLER 

▪ Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. 

▪ Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan 

su ile yıkanmalıdır. 

▪ Kullanma süresi geçmiş harç üzerine su koyulup tekrar 

kullanılmamalı 

 

➢ YÜZEY HAZIRLIĞI 

▪ Yüzey temiz, kuru ve kalıp yağlarından arındırılmış 

olmalıdır. 

▪ Aderansı düşük zeminlerin tespiti için zemin çekiç 

yardımı ile kontrol edilmelidir. Zayıf kısımlar zeminden 

koparılmalı ve onarılacak yerin kenarlarında açık 

köşeler bırakılmalıdır. 

▪ Paslı donatı demirlerinin üzeri tamamen açılmalıdır. 

▪ Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, 

çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır. 

Donatı demirleri için: 

▪ Demirlerdeki pas, çelik tel fırça yardımı ile 

temizlenmeli ve tozdan arındırılmalıdır. 

▪ Donatı demirlerinin beton ile teması kesilerek fırça 

yardımı ile 2 kat korozyon önleyici ve bağlayıcı 

kaplama astar uygulanmalıdır. 

 

 

 

▪ Bir sonraki uygulama malzeme henüz yaşken, ıslak üzerine 

ıslak şeklinde yapılmalıdır. 

 

 

➢ UYGULAMA ŞARTLARI 

▪ Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası. 

▪ Çok nemli ve/veya çok sıcak ve, aşırı rüzgarlı havalarda, güneş 

altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

▪ Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi 

olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

 

➢ UYGULAMA TALİMATI 

▪ 25 Kğ.toz harcı 6,5-6,8 litre su ile üzerine yavaşça boşaltarak 

topak kalmayıncaya kadar karıştırınız .(Karışım için düşük 

devirli mikser kullanabilirsiniz.) 

▪  Harcın olgunlaşması için 5-10 dk dinlendiriniz, uygulamaya 

başlamadan tekrar karıştırınız. 

▪  Zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgeleri malla ile iyice 

dolduruz. 

▪ 1-10 mm arası (ince),10-30 mm arası (kalın) kalınlıklarda 

uygulanabilir. Yüzeyi nemli sünger ile perdahlayınız.  

▪ Hazırlanan harcı 60 dk da içinde tüketiniz. Kullanım süresi 

geçmiş harçı atınız 

▪ Uygulama sonrası, yüzeyi 24 saat içinde zaman zaman 

nemlendirmesi önerilir.  

 
➢ TÜKETİM 

▪ 1 m2 uygulama için 3,4-4 kg toz 

 

➢ AMBALAJ 

▪ 25 kg’lık torbada,(palette 60 adet, 1500 kg). 

 
➢ PALET ÖLÇÜLERİ 

▪ 80x110 cm. 

 

➢ RENK 

▪ Beyaz, gri. 

 

➢ UYGULAMA ALETLERİ 

▪ El mikseri, çelik mala, donatı filesi 

 

➢ RAF ÖMRÜ 

▪ Rutubetsiz ve Kuru ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

▪ Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca 

kapatılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


