
Tan›m›:
Derz derinliklerinin ayarlanmas›nda kullan›lan, dolgu 
kimyasal›n› destekleyip mastik tüketimini azaltan, 
uzun ömürlü, kapal› hücre yap›l›, polietilen (PE) 
esasl› derz dolgu fitilidir.

Kullan›m Alanlar›:
• Derz ve dilatasyonlar›n yal›t›m›nda kullan›lan dolgu 

kimyasal›n›n desteklenmesinde,
• Kap› ve pencere gibi yap› elemanlar›n›n duvar ile 

birleşim yerlerinde dolgu malzemesi olarak,
• Derz derinliklerinin ayarlanarak derzlerin doğru 

olarak çal›şmas›n› sağlamak amac›yla,
• Derzlerde kullan›lan dolgu kimyasal›n›n zemine 

yap›şmas›n› engelleyerek yap› zemin hareketinin 
daha iyi karş›lanmas› için kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Mastik vb dolgular›n fazla kullan›m›n› önleyerek 

maliyeti düşürür. Ekonomiktir. 
• Üzerine uygulanan MS, hibrid ve poliüretan 

mastiklere yap›şmaz ve derz içinde ayr› çal›ş›r.
• Esnektir ve s›k›şt›r›labilir.
• Hava ve suyu geçirmez.
• Derz mastiğinin ömrünü uzat›r.
• Nötrdür, koku yapmaz.
• Uygulamas› kolayd›r.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
Uygulama öncesinde derz boşluklar›n›n içerisinde 
kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento 
art›klar› ince bir çubuk veya f›rca ile iyice 
temizlenmelidir.

Uygulama Bilgileri:
• PE derz dolgu fitili derz genişliğinden %20 kadar 

daha kal›n seçilmeli ve fitiller derz içine s›k›şt›r›larak 
yerleştirilmelidir.

• Üzeri F‹XA’n›n uygun MS, hibrid veya poliüretan 
mastikleri uygulanarak kaplan›r.

  
Tüketim:
Derz genişliğine göre değişir.

Dikkat:
• Alevle yaklaşmay›n›z.
• Kapal› alanlarda, güneş ›ş›ğ›ndan uzakta depolay›n›z.

Ambalaj:

Çap Metre/ Poşet

Sağl›k ve Emniyet:
Depolama ve uygulama alanlar›na ateşle yaklaşmay›n›z. 
Uygulama esnas›nda, iş ve işçi sağl›ğ› kurallar›na 
uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullan›lmal›d›r. Kaza ile yutulduğunda doktora 
başvurunuz. Çocuklar›n erişemeyeceği yerlerde 
depolanmal›d›r.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Gri renkli PE fitil
Yoğunluk  : 25 - 30 kg/m3

Is› ‹letkenlik Katsay›s› (l) : 0,04 W/mK 
Su Emme Duyarl›l›ğ› : 28 gün su içinde bekletildikten sonra hacminde %1,5 değişme olur.
Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›s› (µ) : ≥ 3500
Servis S›cakl›ğ› : -40°C / +100°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.

FİXA® Polietilen Derz Dolgu Fitili

Zemin Sistemleri / Zemin Sistemleri Yan Ürünleri
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Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/8İ

Ürün Kodu: 6 mm: 55006, 8 mm: 55008
 10 mm: 55010
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