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PROPOLY 
MASTIC 496                              

Polyester Reçine Esaslı  
İki Bileşenli  

Mermer Yapıştırma  Mastiği 
 
 
 

 

ÜRÜN TANIMI: 
Polyester reçine esaslı, iki bileşenli mermer yapıştırma mastiğidir. 
 
ÖZELLİKLER : 
Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. 
Kolay zımparalanır. 
Gözenekleri doldurur. 
Maksimum performanslıdır. 
Tiksotropiktir. 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir.  
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 
Mastik : 

Kimyasal Yapı  Polyester  reçine esaslı 
Görünüm /Renk Likit / cream & bej & beyaz&siyah 
 
Sertleştirici: 

Kimyasal Yapı  Dibenzoilperoksit pasta 
Görünüm /Renk Likit / Beyaz 
 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Çekme Yapışma   1,34±0,2 N/mm2 TS EN 196-1 
Yoğunluk     1,7±0,2 gr/cm3 
 

 
Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki 
sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir. Şantiye ortamındaki 
sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler 
değişebilir. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Seramik, karo ,mermer, doğal taş, gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında , tamir ve 
dolgu işlemlerinde kullanılır. 
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UYGULAMA TALİMATI: 
 
Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır.  
Propoly mastic ağırlıkça yaklaşık %1-3 oranında %50 lik dibenzoil peroksit pasta  ilave 
edilerek  spatula yardımıyla iyice karıştırılır. Uygulanır . 20°C’de 5-8 dakika içerisinde 
sertleşir. Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. Sertleştiricinin 
fazla ilavesi kürleşmeyi hızlandırır ancak yapışma gücünde azalmaya yol açabilir.  Optimum 
sonuç için küçük deneme yapınız.  
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.   
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kullandıktan sonra yapıştırıcı 
kutusunun kapağını kapalı tutun. 
 
AMBALAJ:  
Mastic   :750 ml teneke ambalaj 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)  ortamda orijinal ambalajında üretim 
tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 
Nemden uzak tutulmalıdır. 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
  
GÜVENLİK: 
Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, 
gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Kullanım 
sırasında mekanın iyice havalanmasına dikkat ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız. Yutmayınız. Ateşleyici malzemelerden uzak tutun. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için 
lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine 
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu 
değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi 
Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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