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TANIM
Aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan özel 
olarak tasarlanmış tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Bodrum, tünel gibi yapılardaki su kaçaklarını tıkamakta, su kaçıran 
havuz ve su depolarında kullanılır. Metal ankraj ve bağlantı elemanlarının 
sabitlenmesinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Zehirli olmadığından içme suyu depolama dahil her yerde kullanılabilir. 
Hazır harca sadece su eklenmesi ile elde edilir, kullanımı kolaydır. Diğer 
hızlandırıcılara göre pH değerleri düşük olduğundan kısa süreli ele 
temasında sakınca yoktur.
MALZEMENİN HAZIRLANMASI
Maxiplug’a ıslatacak kadar su eklenerek karıştırılır.
UYGULAMA
Yüzey yağ, toz ve kir gibi yapışmayı ve nüfuz etmeyi engelleyici 
malzemelerden arındırılmalıdır. Su akıntısının olduğu bölge suyun 
akabileceği şekilde ya da 2 cm derinliğinde açılır. MaxiPlug, zayıf su 
sızıntıları kesilinceye kadar, eldiven kullanarak akıntıların etrafındaki 
yüzeyde tutulur.
SARFİYAT
1 kg MaxiPlug için yaklaşık 270 ml su gerekmektedir.1 kg MaxiPlug ile 
yaklaşık 0,7 lt harç elde edilir.
AMBALAJ
5 kg’lık plastik kovalarda. 
DEPOLAMA
Açılmamış orjinal ambalajında 6 aydır. Kuru yerde muhafaza edilmelidir.
DİKKAT
Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi 
etkilenmekten korumak için lastik eldiven kullanınız. Gözünüze sürüldüğü 
takdirde bol su ile yıkayınız. Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak 
tutunuz.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna 
(GBF) uyunuz. PU 1K, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş 
kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara ile yaklaşılmamalıdır. Uygulama 

alanları çok iyi havalandırılmalı,uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbisesi,koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Deri ile temas ettiğinde sabunlu su ile yıkayınız. Yutulması halinde hemen 
doktora başvurunuz. Eldiven ve gözlük kullanınız. Çocuklardan uzak 
tutunuz.
UYARI
Uygulama sırasında is elbisesi, koruyucu gözlük, eldiven kullanılmalı. 
Kürlenmemiş malzemenin cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. 
Yutulması veya göz ile teması halinde acilen doktora başvurulmalıdır. 
Teknik destek veya daha fazla bilgi için Maxicoll Teknik Servisini arayınız.

MAXI-PLUG
Şok Tıkaç

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNÜM Gri

UYGULAMA SICAKLIĞI +5°C / +35°C

KARIŞIM ORANI 0,27 lt su / 1 kg toz

KAP ÖMRÜ 1 dakika

SARFİYAT 1 lt hacmindeki boşluk için yaklaşık 2 kg

RAF ÖMRÜ Açılmamış ambajında 12 ay




