
Tan›m›:
Beyaz çimento esasl›, tek bileşenli, polimer ve elyaf 
takviyeli kal›n agregal› yüzey tamir ve düzeltme 
harc›d›r.

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Restorasyonlarda,
• Beton ve prefabrik beton elemanlar›n›n tamirinde,
• Duvar ve tavan s›valar›n›n düzgünleştirilmesinde 

ve tamirinde,
• Boya, seramik kaplama ve izolasyon öncesinde 

düzgün ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 
kullan›l›r. 30 mm’ye kadar statik (durağan) 
çatlaklar için uygundur.

Avantajlar›:
• Beyaz renginden dolay› dekoratiftir.
• Çatlama ve tozuma yapmaz.    
• Kolay uygulan›r.  
• Çabuk kurur, k›sa sürede kullan›m imkân› verir. 
• Astars›z yüksek aderans sağlar. 
• Suya ve dona dayan›kl›d›r.
• Elyaf takviyelidir.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyinin kürünü alm›ş olmas›na dikkat  

edilmelidir.
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

kür malzemesi, deterjan ve kal›p yağlar› gibi yap›şmay› 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmal›d›r.

• Uygulama yüzeyi ›slat›lmal› ve nemli kalmas› 
sağlanmal›d›r.

Harc›n Haz›rlanmas›:
• 25 kg REPA‹RF‹X 30W Kal›n Tamir Harc› (Beyaz) 

yaklaş›k 5 - 5,5 lt temiz su içine kat›larak tercihen 
düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde 
kar›şt›r›l›r.

• Haz›rlanan harç 5 - 10 dakika olgunlaşmas› için 
dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika kar›şt›r›larak 
kullan›l›r.

• Kaptaki kar›ş›m 30 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri:
• Tamir harc› yüzeyden ayr›lm›ş, çatlak ve k›r›k 

bölgelere bir mala yard›m› ile uygulan›r.
• 5 - 30 mm aras› kal›nl›kta uygulanabilir.

• Uygulama sonras›, yüzeyin 24 saat içerisinde 
belirli aral›klarla nemlendirilmesi önerilir.

Tüketim:
2 kg/m2 (1 mm kal›nl›k için)

Dikkat:
• +5°C’nin alt›nda ve +35°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda 

uygulamadan kaç›n›n›z.
• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 

direkt güneşe ve rüzgâra aç›k alanlarda uygulamadan 
kaç›n›n›z.

• Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su 
ilavesi yapmay›n›z.

• Uygulama bittikten sonra harç kürünü alana kadar  
yüzeyi nemli tutunuz.

• Alç›, haz›r renkli s›va, boya ve d›ş cephe kaplamalar› 
üzerine uygulanmaz.

Ambalaj:
25 kg’l›k kraft torbalarda

Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda ve açılmam›ş ambalaj›nda 
10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile y›kay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği 
yerlerde depolanmal›d›r.

Teknik Özellikleri
Görünüş  : Beyaz renkli kal›n toz
Toz Yoğunluk  : ~ 1,50 kg/lt 
Su Kar›ş›m Oran›  : 5 - 5,5 lt su / 25 kg toz 
Dinlendirme Süresi  : 5 - 10 dakika
 Kap Ömrü  : ~ 30 dakika
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Yap›şma Mukavemeti     : ≥ 0,8 N/mm2 (EN 1542) 
Eğilme Dayan›m› : ≥ 5 N/mm2 (EN 196-1)
Bas›nç Dayan›m› : ≥ 15 N/mm2 (EN 12190)
Servis S›cakl›ğ› : -30°C / +80°C 

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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