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ANTIQUE HH 20 

 
Tarihi Yapı Restorasyon Sıvası 
Tarihi yapılar için geliştirilmiş, doğal hidrolik kireç, mineral lif ve doğal agrega içeren, çimento içermeyen, mala 

kıvamında sıva malzemesidir. 

 

Teknik Bilgiler 

 

İşlenebilme Süresi ~ 30 dakika 

Renk Açık Kahverengi 

Basınç Dayanımı  >1,5 N / mm
2
 

Kapiler Su Emme 0,22 Kg.m
-2

.min
-0,5

 

Tam Kürlenme Süresi 7 gün 

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sunucu elde edilmiştir. 

Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. 

 

Genel Özellikler 

 İç ve dış ortamda kullanılabilir. 

 Çimento, asbest ve suda çözünür tuzlar içermez. (Fosfat, nitrat, sülfat, karbonat vb.) 

 Nem geçirgenliği sayesinde, tarihi yapı elemanları ile uyum içinde çalışır. 

 Bünyesindeki mineral lifler sayesinde rötresi engellenmiş harç oluşturur. 

 Doğal taş derzlerinin, tuğla duvar derzlerinin, sıvalı yüzeylerin onarımında kullanılır. 

 Enjeksiyon uygulaması öncesi çatlakların kapatılması ve hortumların sabitlenmesinde kullanılır. 

 Doğal ortamında sülfat iyonlarına maruz kalan tarihi yapı elemanlarında kullanılabilir. 

 

Karışım Oranları 

 

YAPGUARD
®
  

ANTIQUE HH 20 
Su 

20 kg ~ 4,40 litre 

Karışım Yoğunluğu ~ 2,00 kg/litre 

 
 Uygulama Öncesi Hazırlık 

 YAPGUARD
®
 ANTIQUE HH 20 uygulamasından önce yüzeyden toz, yağ, gevşek parça, inşaat atığı; uygun 

ekip ve ekipman kullanılarak, tarihi doku özelliği değiştirilmeden uzaklaştırılmalıdır. 

 Uygulamadan önce yüzey nemlendirilmelidir. 

 Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 

 Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPGUARD
®
 ANTIQUE HH 20 yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 

devir/dk‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır. 

 Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder. 

 Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir. 

 

Sarfiyat 

1 m
2
 genişliğinde alan ve 10 mm kalınlık için 16,90 kg toz üründür. 

 
Uygulama Metodu 

YAPGUARD
®
 ANTIQUE HH 20, 10 - 20 mm kalınlık elde edecek şekilde mala yardımı ile yüzeye uygulanır. 

Nemlendirilmiş yüzey, çelik veya ahşap mala kullanılarak bitirilir. Çok kalın uygulamalar için, ilk katın kuruması 
ve pürüzlü bırakılması gerekmektedir. Katmanlar arası uygulama öncesinde yüzeyin nemlendirilmesi 
gerekmektedir. Her bir katman kalınlığının 10 - 20 mm olmasına dikkat edilmelidir. Atmosfere açık, çok sıcak, 
kuru veya rüzgarlı ortamlarda; uygulama, buharlaşmaya karşı korunmalıdır. 
 
Öneriler ve Uyarılar 

 YAPGUARD
®
 ANTIQUE HH 20 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında 

olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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ANTIQUE HH 20 

 
 Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, 

yağmur vb.) 

 Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir. 
 

Ambalaj 

20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba 

 

Depolama Koşulları 

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 

palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama 

koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 

kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi 

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


