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GENEL BİLGİ: 
Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici, kalın dokulu, el ile uygulanabilen fabrika karışımı 
duvar örgü harcıdır. 
 
ÖZELLİKLER 
Fabrika karışımı bu ürün, su itici katkılar sayesinde şantiye karışımı klasik yöntemle 
hazırlanan harçlara göre suya karşı daha dirençlidir.  
Aynı zamanda, her noktada sahip olduğu standart yüksek kalite ile sorunsuz uygulama 
sağlar. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 
Kimyasal Yapı  Çimento bazlı  
Görünüm /Renk  Toz / Gri 
 

PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Maksimum Tane büyüklüğü 4mm 
İşlenebilme Süresi  180dk 
Basınç Dayanımı  5-6 N/mm2 
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı : (-30°C) – (+80°C) 
 
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 ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler 
değişebilir. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
 
Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir.  
Tuğla vb. çok emici olmayan duvar örgü elemanları için uygundur.  
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 
6-6,5  lt su üzerine 25 kg PROBRICKADHESIVE yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar betoniyerde, elektrikli karıştırıcıda veya sürekli karıştırıcıda en az 3-4 dakika karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
Beton vb. üreticisinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır. Hazırlanan harç, yatay ve/veya 
düşey yüzeylere mala ile uygulanır. Plastik tokmak ile taşlar yerine oturtulur ve düzgünlük 
sağlanır. Uygulama tüm yüzeye ve derzler tam kapatılarak yapılmalıdır. 
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Uygulama Ekipmanı: 
El mikseri 
Mala  
Tokmak  
 
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. Uygulama esnasında ve 
uygulamadan sonra ilk  24 sa  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
Hava çıkışı olan yüzeylerde, havalandırma bacası olmadan uygulama yapılmamalıdır. 
Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki 
katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir. Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir 
yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.  
 
TÜKETİM: 
10 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 17 kg/m² 
Sarfiyat miktarı, kullanılan tuğla vb. ürünlerin yüzey alanlarına, kalınlıklarına ve harcın 
üzerlerine uygulama şekline göre değişiklik gösterir. 
 
AMBALAJ:  
25 kg kraft torba 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda   orijinal     ambalajında 
üretim   tarihinden   itibaren   1 yıldır.        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: 
Cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. 
Göz teması  halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. 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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