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SL 110 

 

 

Çimento Esaslı Tesviye Şapı 

Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tesviye şapıdır. 
TS EN 13813: 2004 standardına, CT-C25-F5 sınıfına uygundur. 
  

 Teknik Bilgiler 

 

Uygulama Kalınlığı min. 3 mm - maks. 15 mm 

Basınç Dayanımı (28 gün) ≥ 25 N/mm
2
 

Eğilme Dayanımı (28 gün) ≥ 5 N/mm
2
 

İşlenebilme Süresi ~ 30 dakika 
Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. 

 

Genel Özellikler 

 Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. 

 İç mekanlarda kullanıma uygundur. 

 Otel, yurt, AVM, hastane, okul gibi yoğun insan trafiğinin olduğu yerlerde; lamine-laminat-ahşap parke, halı, 
PVC, linolyum kaplama altında bozuk yüzeylerin düzeltilmesinde tesviye şapı olarak kullanılır. 

 
Karışım Oranları 

 

YAPFLOOR
®
 SL 110 Su 

20 kg ~ 4 kg 

Karışım Yoğunluğu: ~ 2,10 gr/cm³ 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık 

 Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır. 

 Zemin, yapışmayı engelleyecek her türlü kir, toz ve safsızlıklardan arındırılmalıdır. 

 Yapılması gerekli yüzey tamiratları uygulama öncesi tamamlanmalıdır. 

 YAPFLOOR
®
 SL 110 uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve 

kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  

 Özellikle çok emici yüzeylerde zemine olan aderansını arttırmak amaçlı YAPBOND
®
 PRIMER A su ile 1/1 

oranında inceltilerek astar uygulaması yapılması tavsiye edilir.  Astar kullanımı hakkında detaylı bilgi için 

YAPKİM Teknik Servisine danışılmalıdır. 

 

Sarfiyat 

1 mm kalınlık  ç n     1,33 kg/m² toz. 

 

Uygulama Metodu 

 Karışım oranı belirtilen miktardaki suya, YAPFLOOR
®
 SL 110 yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir 

karıştırıcı yardımı ile karıştırılır. 

 Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemine devam edilir. 

 Karışım 3- 4 dakika dinlendirilip, 30 saniye tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir. 

 YAPFLOOR
®
 SL 110 karışımı yüzeye boşaltılarak taraklı mala ile istenilen kalınlık elde edilecek şekilde 

uygulanır. Uygulama sırasında karışımın içerisinde kalmış olabilen hava kabarcıklarını atmak için kirpi 

kullanılabilir. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 Uygulama, uzman uygulayıcı ekipler tarafından yapılmalıdır. 

 Tüketim miktarları teorik olarak verilmiştir. Yüzey ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir. 

 Uygulama sırasında ve sonrasında zemin, doğrudan güneş, rüzgar, don, yağmur vb. hava etkilerinden 

korunmalıdır. 

 Ortalama 6 saat sonrasında üzerinde yürünebilir. 

 YAPFLOOR
®
 SL 110 uygulaması üzerine yapılacak herhangi bir kaplama işlemi için ortalama 3 gün 

beklenmelidir. 
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 Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme 

sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan 

ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların 

ortalama 25°C’de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Sertleşmiş, donmuş malzeme derhal atılmalı; herhangi bir şekilde tekrar kullanılmamalıdır. 

 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. 


