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YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ
Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat sektöründe kendi bünyesinde Ar-Ge 

çalışmaları yaparak Su Yalıtım Ürünlerini müşterilerine sunuyor.

Türkiye İnşaat Sektöründe en büyük eksikliklerden biri olan su yalıtım ürünleri alanında uzun zamandır araştırmasını 

yaparak başarı ile çözümlediği çeşitleri ile ürün yelpazesini genişleterek müşteri memnuniyeti odaklı çalışma 

felsefesini gururla uyguluyor. İnovasyon ve Girişimin önemini bilen Maxicoll Kimya, insana yaptığı yatırım ile güçlü 

bir laboratuvar kurmanın sonucunda, ihtiyaçlara yönelik çözümleri araştırarak başarıya giden yolda her geçen gün 

adımlarını güçlendiriyor.
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SÜPER ELASTİK 
Su İzolasyon 
Malzemesi

Çimento - Akrilik Esaslı Beton ve Sıva Yüzeylerine Uygulanabilen 
Elastik Su Yalıtım Malzemesi
TANIM
SÜPER ELASTİK; çimento esaslı, iki bileşenli, polimer modifiyeli yapısı ile 
çatlaklara karşı koruyan, aderansı yüksek, çekme ve büzülmeye dayanıklı 
elastik bir izolasyon malzemesidir. 
UYGULAMA ALANLARI
Yük karşısında esneme ihtimali yüksek her türlü betonarme yapılarda, 
su depolarında, temel bohçalamasında, bodrum duvarlarında, teras ve 
balkonlarda, wc, banyo, balkon gibi ıslak hacimlerde, yüzme havuzlarında, 
şap ve seramik kaplamalarının altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturmak 
için yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Elastik özelliği yüksektir, aderansı mükemmeldir.
Büzülme ve çatlama yapmaz, pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır, iç ve 
dış cephelerde uygulanabilir.
Sentetik veya cam elyafları ile birlikte kullanılmaya uygundur. Fırça veya 
mala ile uygulanabilecek kıvamlarda hazırlanabilir.
Püskürtülerek uygulanabilir, Kullanım sonrası dona ve aşındırıcı tuzlara 
karşı dayanıklıdır, nemli yüzeylere uygulanabilir.
Korozif değildir, üzeri sıva veya seramik ile kaplanabilir. içme suyu 
depolarında da kullanılabilir, toksik madde içermez. 
UYGULAMA
Yüzeyin Hazırlanması : Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. 
Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik veya hava ile temizlenmelidir. 
Yüzeylerdeki delikler ve köşelere pah yapılmalıdır. Emici yüzeyler suya 
doygun hale getirilmelidir.
Karıştırma : Temiz bir kaptaki Sıvı bileşenin üzerine yavaş yavaş toz 
bileşeni ilave edilerek, düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım 
olacak şekilde karıştırılır. Malzemenin kıvamı, Sıvı modülünün miktarı 
azaltılarak değiştirilebilir. Mala ile yapılacak uygulamalarda B bileşeninin 
%90’ını kullanmak yeterlidir. 
Uygulama Yöntemi : Yüzey bozuklukları Maxicoll ince veya kalın tamir 
Harcı ile tamir edilip yüzeyin tamamı suya doyurulduktan sonra, nemli 
iken ilk kat uygulaması yapılır. Malzemenin sertleşmesi için yaklaşık 
3-5 saat bekledikten sonra ikinci kat uygulamasına geçilir. Her kat için 

Bütün yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir. 
Havanın sıcak veya çok rüzgarlı olduğu durumlarda tedbir alınmalıdır. 
Sarfiyat
Uygulama yüzeyine bağlı olarak 2,5-3 kg/m² (iki katta)  
DİKKAT 
Bir kat uygulamasında kalınlık fırçada 2 mm’yi, malada 5 mm’yi 
geçmemelidir. Direk güneş ışığı altına bırakılmamalı üzerine koruyucu şap 
veya seramik kaplanmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat, direk 
güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir.
AMBALAJ ve DEPOLAMA
A modülü 20 kg’lık rutubete dayanıklı kraft torbalarda, B modülü 10 It.’lik 
bidonlarda. A modülü Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru 
ortamlarda en az 12 ay depolanabilir.
B modülünü dondan koruyunuz.
UYARI
Soğuk (<+5°C), sıcak (>+30°C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. 
Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda, 
temas eden yeri bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal 
doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 Tip (A) Modülü toz, (B) Modülü sıvı

 Renk Koyu Gri (karışım sonrası)

 Yoğunluk (A+B) Karışımı 1,65 kg / lt

 İşlenebilirlik 20°C’de 60 dk.

 Dinlenme Süresi 5 dk

 Yapışma Mukavemeti 2 N / mm² 

 Basınçlı su dayanımı 7 bar pozitif

 Mekanik Mukavemeti 2 gün

 Su Geçirimsizlik 7 gün

Üzerinin kaplaması uygulamadan min. 3 gün sonra*
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UV DAYANIMLI
Süper Elastik

Çift Komponentli

UV’ye dayanıklı Akrilik Esaslı Beton ve Sıva Yüzeylerine Uygulanabilen 
Elastik Su izolasyon Malzemesi
TANIM
SÜPER ELASTİK, çimento esaslı, iki bileşenli, polimer modifiyeli UV 
dayanıklı yapıyı çatlaklara karşı koruyan, aderansı yüksek, çekme ve 
büzülmeye dayanıklı elastik bir izolasyon malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Yük karşısında esneme ihtimali yüksek her türlü betonarme yapılarda, su 
depolarında, temel bohçalamasında, bodrum duvarlarında, teras ve 
balkonlarda, wc, banyo, balkon gibi ıslak hacimlerde, yüzme havuzlarında, 
şap ve seramik kaplamalarının altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturmak 
için yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Elastik özelliği yüksektir, aderansı mükemmeldir. Büzülme ve çatlama 
yapmaz, UV dayanıklı pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır, iç ve 
dış cephelerde uygulanabilir. Sentetik veya cam elyafları ile birlikte 
kullanılmaya uygundur. Fırça veya mala ile uygulanabilecek kıvamlarda 
hazırlanabilir. Püskürtülerek uygulanabilir, Kullanım sonrası dona ve 
aşındırıcı tuzlara karşı dayanıklıdır, nemli yüzeylere uygulanabilir. Korozif 
değildir, üzeri sıva veya seramik ile kaplanabilir. İçme suyu depolarında da 
kullanılabilir, toksik madde içermez.
UYGULAMA
Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. 
Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik veya hava ile temizlenmelidir.
Yüzeylerdeki delikler ve köşelere pah yapılmalıdır. Emici yüzeyler suya 
doygun hale getirilmelidir.
Karıştırma : Temiz bir kaptaki sıvı bileşenin üzerine yavaş yavaş toz 
bileşeni ilave edilerek, düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım 
olacak şekilde karıştırılır. Malzemenin kıvamı, Sıvı modülünün miktarı 
azaltılarak değiştirilebilir. Mala ile yapılacak uygulamalarda B bileşeninin 
% 90’ını kullanmak yeterlidir.
Uygulama Yöntemi: Yüzey bozuklukları Maxicoll ince veya kalın tamir 
Harcı ile tamir edilip yüzeyin tamamı suya doyurulduktan sonra, nemli 
iken ilk kat uygulaması yapılır. Malzemenin sertleşmesi için yaklaşık 3-5 
saat bekledikten sonra ikinci kat uygulamasına geçilir. Her kat için Bütün  
yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir. 

Havanın sıcak veya çok rüzgarlı olduğu durumlarda tedbir alınmalıdır.
SARFİYAT
Uygulama yüzeyine bağlı olarak 2,5-3 kg/m² (iki katta)
DİKKAT
Bir kat uygulamasında kalınlık fırçada 2 mm’yi, malada 5 mm’yi 
geçmemelidir. Direk güneş ışığı altına bırakılmamalı üzerine koruyucu 
şap veya seramik kaplanmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat, 
direk güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir. 
Donmuş erimekte olan veya 24 saat içerisinde Yağmur veya don tehlikesi 
olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Çok nemli ve sıcak havalarda uygulama 
yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ & DEPOLAMA
A modülü 25 kg’lık rutubete dayanıklı kraft torbalarda,
B modülü 8 It’lik bidonlarda.
A modülü Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru ortamlarda 
en az 12 ay depolanabilir. B modülünü dondan koruyunuz.
UYARI Soğuk (<+5°C), sıcak (>+30°C) hava şartlarında uygulama 
yapılmamalıdır. Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. 
Cilde temas durumunda, temas eden yeri bol su ile yıkayınız. Göze temas 
durumunda ise derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek veya daha 
fazla bilgi için MAXICOLL Teknik Servisini arayınız. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip (A) Modülü toz, (B) Modülü sıvı

Renk Koyu Gri (karışım sonrası)

Yoğunluk (A+B) Karışımı 1,65 kg / lt

İşlenebilirlik 20°C’de 60 dk.

Dinlenme Süresi 5 dk

Yapışma Mukavemeti 2 N / mm² 

Basınçlı su dayanımı 7 bar pozitif

Mekanik Mukavemeti 2 gün

Su Geçirimsizlik 7 gün

Üzerinin kaplaması uygulamadan min. 3 gün sonra*
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YARI ELASTİK
Su İzolasyon 
Malzemesi

Elastik Su İzolasyon Malzemesi
Çimento ve Akrilik Esaslı Beton ve Sıva Yüzeylere Uygulanan Elastik Su 
İzolasyon Malzemesi
TANIM
Maxicoll yarı Elastik, eski ve yeni çimento esaslı yüzeylerde içten veya 
dıştan uygulanabilen iki bileşenli su izolasyon malzemesidir.
Teraslarda, balkonlarda, rögarlarda, temel yalıtımlarında, bodrum 
duvarlarında, şap ve seramik kaplamaların altında, beton borular, 
kanalizasyon borularında, wc , banyo gibi ıslak hacimlerde kullanılır.
KULLANIM ALANLARI
Yarı esnek geçirimsiz bir tabaka oluşturur, aderansı mükemmeldir. 
Yatayda ve düşeyde uygulanabilir. Uygulandığı yapının dış etkenlere karşı 
dayanıklılığını arttırır. Fırça veya mala ile uygulanabilecek kıvamlarda 
hazırlanabilir, püskürtülerek uygulanabilir. Nemli yüzeylere uygulanabilir. 
Korozif değildir, çimento esaslı olduğundan üzeri seramik ile kaplanabilir, 
sıva yapılabilir, içme suyu depolarında kullanılabilir. Toksik madde içermez.
UYGULAMA
Yüzey bozuklukları Maxicoll tamir harçları ile tamir edilip yüzeyin 
tamamı suya doyurulduktan sonra, nemli iken ilk kat uygulaması yapılır. 
Malzemenin sertleşmesi için yaklaşık 3 ile 5 saat bekledikten sonra 
ikinci kat uygulamasına geçilir. Her kat için tüm yüzeylere eşit kalınlıkta 
malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir.
SARFİYAT
Uygulama yüzeyine bağlı olarak 2 - 4 kg/m²
DİKKAT
Bir kat uygulamasında kalınlık fırçada 2 mm’yi, malada 5 mm’yi 
geçmemelidir. Direk güneş ışığı altına bırakılmamalı üzerine koruyucu şap 
veya seramik kaplanmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat, direk 
güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir.
AMBALAJ ŞEKLİ
A modülü 20 kg’lik rutubete dayanıklı kraft torbalarda, B modülü 5It’lik 
bidonlarda.
DEPOLAMA
A modülü rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru ortamlarda 
en az 12 ay depolanabilir. B modülünü dondan koruyunuz.

SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip (A) Modülü toz

 (B) Modülü sıvı

Renk Koyu Gri (Karışım sonrası)

Yoğunluk (A+B) Karışımı 1,70 kg/lt

İşlenebilirlik 20°C’de 35 dk.

Dinlenme Süresi 5 dk

Yapışma Mukavemeti 2 N/mm² 

Basınçlı su dayanımı 2 bar pozitif

Mekanik Mukavemeti 2 gün

Su geçirimsizlik 7 gün

Üzerinin kaplaması uygulamadan min. 3 gün sonra*
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UV DAYANIMLI 
Süper Elastik

Tek Komponentli

TANIM
Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans 
kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece 
dayanıklı bir yalıtım kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Maxi-Tec UV yapısı gereği diğer yalıtım malzemelerinin aksine aşınmaz. 
Bu yüzden üzerinde gezilen beton çatılarda, teraslarda ve temellerde, 
yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda, tenis kortlarında, spor alanlarında 
kullanıma son derece uygundur. Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan 
etkilenmez. Kimyasal direnci çok yüksektir. İstenildiği takdirde üzerine 
her türlü seramik mermer vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun 
ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur.
KULLANIM ALANLARI
• Temel perde yalıtımlarında,
• Beton teras ve çatı yalıtımlarında,
• Islak hacim yalıtımlarında,
UYGULAMA ŞEKLİ
Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. 
Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir. UV dayınımlı süper 
elastik kullanıma hazırdır. Astar gerektiren yüzeyler Maxicoll aderans astarı 
ile astarlanmalıdır. Bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika 
kovanın içinde karıştırılır. Karışım hazır hale geldikten sonra yüzeye UV 
dayanımlı süper elastik, fırça ile iki kat halinde sürülür.
SARFİYAT : 1 kg/m²
RENKLER : Beyaz 
AMBALAJ ŞEKLİ : 5 kg ve 20 kg’lık plastik kova.
UYARI
+10ºC’nin altında +30ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni beton 
minimum 28 günlük olmalı. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. Kullanma 
sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gereklidir. Cilde 
temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması veya yutulduğu 
takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve daha fazla bilgi 
için Maxicoll Teknik Servisi’ne başvurulmalıdır.

SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.
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MAXICOLL
Akril - Likit

Likit Kıvamda Sürülerek Uygulanan Elastik Su Yalıtım Malzemesi
TANIM
Akrilik kopolimer esaslı, fırça yada rulo ile uygulanabilen tek komponentli 
esnek su yalıtım malzemesidir. Akrillikit, kullanıma hazır, sıvı  halde, 
sıva ve beton üstüne uygulanabilen mükemmel su yalıtımı sağlayan, 
ekonomik, kesin çözüm getiren, uygulaması kolay yalıtım malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
• Düz veya eğilimli zeminler, teraslar ve balkonlarda
• Beton su iletim kanallarında
• Her türlü su depolarında
• Bina dış cephelerinde
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Uygulamaya hazırdır
• Son derece elastiktir
• Güneş ışınlarına dayanıklıdır
• Mükemmel yapışma sağlar
• Kolay uygulanır, işçilikten tasarruf sağlar
• Oldukça ekonomiktir
• Solventsizdir. Su ile inceltilebilir
• Ek yeri oluşturmaz.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Gevşek parçalar 
mekanik veya hava yolu ile temizlenmelidir. Metal yüzeyler pas ve yağ 
tabakalarından arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları Maxicoll tamir harcı 
ile düzeltilip köşeler pahlanmalıdır. Olumsuz hava koşulları için gerekli 
önlemler alınmalıdır.
ASTARLAMA
Beton üzerine olan uygulamalarda muhakkak Akril-likit’den 1/1 oranında 
su ile inceltilerek bir kat astar uygulanmalıdır.(200 gr/m²)
UYGULAMA
Astar kuruduktan sonra max. 1-1,5 mm. kalınlık oluşturacak şekilde 
Akrillikit fırça ya da rulo ile uygulanmalıdır. isteğe bağlı olarak 2 veya 3 kat 
uygulanabilir. Katlar arasındaki bir önceki katın tam kurumuş olmasına 
dikkat edilmelidir. Uygulama tek yönlü yapılmalı, bir sonraki katın 
uygulama yönü bir öncekine dik yönde olmalıdır.

SARFİYAT
Her kat için 1,25 kg/m² uygulanmalıdır 
AMBALAJ 20 kg’Iık plastik kovalarda
DİKKAT
Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada her kat için 
max. kalınlık 1,5 mm olmalıdır. Islak zeminlere uygulama yapılmaz. 
Yürünebilir yüzeye tatbikinde, gerekli önlemler alınmalıdır.
DEPOLAMA
Serin ve kuru ortamda 12 ay depolanabilir. Dondan koruyunuz.
UYARI
Soğuk (<+5°C), sıcak (>+35°C) hava şartlannda uygulama yapılmamalıdır. 
Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda, 
temas eden yeri bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal 
doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk Beyaz

Tip Akrilik kopolimer Sıvı

Renk         Beyaz (isteğe göre renklendirilir)

Yoğunluk 1,65 Kg/It

Kuruma Süresi (2-4) gün (3 mm film kalınlıkta)

Yapışma Beton ve ahşaba çok iyi

Uygulama Sıcaklığı +5˚C / +35˚C

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 
aydır.

Depolama Dondan koruyunuz.
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TANIM
Kauçuk-bitüm esaslı, solvent içermeyen tek bileşenli elastik su izolasyon 
malzemesi, örtücülüğü yüksek, soğuk uygulamalı emülsiyon kaplamasıdır.
UYGULAMA ALANLARI
Toprak altındaki her türlü beton yapının toprak nemi, yağmur ve yer altı 
sularına karşı pozitif su yalıtımında, istinat duvarlarında, duvarların toprak 
ile temasta olan yüzeylerinde, teraslarda (üzeri korunma şartı ile), ısı 
yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, buhar bariyeri olarak, foseptik ve 
çökelme tanklarının izolasyonunda.
ÖZELLİKLERİ
Kolay uygulanır, kullanıma hazır bir üründür, fırça veya püskürtme 
makinası ile uygulanır, kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir. Derzsiz ve 
eksiz, nem ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur. Örtücülüğü ve esnekliği 
yüksek olduğundan betonarme duvarlarda sıvasız yüzeylere rahatlıkla 
uygulanır. Tiksotropiktir, düşey beton yüzeylerde sarkma yapmaz. Solvent 
içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir. Toprak asitlerine ve tuz çözeltilerine 
yüksek dayanımlıdır. Donma ve çözülmelerine dayanıklıdır.
UYGULAMA
Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Soğuk derzler, köşe ve 
kenarlar birinci kat taze iken 50 gr/m² file serilerek güçlendirilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz olmalı, gevşek parçalardan ortamdan 
uzaklaştırılmalı. Yüzeyde göllenmiş serbest su olmamalı. Yüzey 
bozuklukları, boşluklar Maxicoll İnce Tamir Harcı ile tamir edilmeli. 
Karıştırma: Malzeme tek bileşenli olduğundan kendi içinde düşük devirli 
karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Zemin Astarlama: Maxi Bitüm’ü uygulamadan önce astara ihtiyacı yoktur. 
Fakat astarlama istenen özel durumlarda, 1 ölçek Maxi Bitüm, 2 ölçek 
su ile inceltip fırça ile uygulanır. Fırça veya Mala kullanılır. Malzeme fırça 
ile m² de 1,2 kg/m² olacak şekilde yüzeye yayılır. Mala ile uygulamada 
3mm dişli mala ile iki kat çekilir. Malzeme kürünü aldıktan (3-4 saat 
sonra) sonra fırça veya düz mala ile ilk kata dik olacak şekilde ikinci kat 
uygulaması yapılır.
Püskürtme Uygulaması: Besleme basıncı 4 bar, sprey basıncı 2,5 bar 
olan yüksek viskozite püskürtme ekipmanları ile her katta 1,2 kg olacak 

şekilde kat aralarında kuruma beklenerek iki kat olarak uygulanır. Her 
kat için tüm yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat 
edilmelidir.
SARFİYAT
Uygulama yüzeyine bağlı olarak (1,2-2,5 kg/m² (iki katta)
AMBALAJ
20 kg’lık Plastik Kova.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
UYARI +10ºC’nin altında +35ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni 
beton min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. 
Kullanma sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması 
gereklidir. Cilde temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması 
veya yutulduğu takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve 
daha fazla bilgi için Maxicoll Teknik Servisine başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm Siyah

Kıvam Fırça - Mala kıvamlı koyu sıvı

Yoğunluk 1,2 Kg/cm³

Sarfiyat
Uygulama yüzeyine bağlı olarak (1,2-2,5 kg/
m² (iki katta)

Kuruma Süresi (2-4) gün (3 mm film kalınlıkta)

Yapışma Beton ve ahşaba çok iyi

Uygulama Sıcaklığı +10˚C / +35˚C

Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 
aydır.

Depolama Dondan koruyunuz.

MAXICOLL BİTÜM 1K
TEK BİLEŞENLİ SU 

İZOLASYON MALZEMESİ
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MAXICOLL BİTÜM 2K
İki Bileşenli
Su İzolasyon Malzemesi

TANIM
İki bileşenli, esnek, yüksek viskoziteli saf bitüm, neopren, lateks, 
elyaf katkıları ile karıştırılmış, kauçuk bitüm emülsiyon esaslı su yalıtım 
malzemesi.
KULLANIM ALANI
Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve 
teraslarında, yeraltı otoparklarının tavanlarında ve bahçe teraslarında 
sızıntı suyuna, zemin rutubetine, geçici ve sürekli su basıncına karşı 
yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
Bütün detaylara kolay uygulanabilir. Değişik hava şartlarına ve doğal 
yer hareketlerine karşı dayanıklıdır. Diğer emülsiyonlardan farklı olarak 
kürlenme prosesi kaplamanın üstünden değil kaplama ile kaplamanın alt 
yapı yüzeyinden başlar. Dışarı doğru hızlanan bir film formasyonu oluşur 
ve kaplamanın tamamen kuruması ile neticelenir. Esnek bir malzeme 
olduğu için uygun kalınlıkta uygulandığında betonun büzüşmesi neticesi 
oluşabilecek çatlaklara köprü vazifesi görür. Sülfatlı ve pH değeri düşük yer 
altı sularına karşı dayanıklıdır. 4 mm film kalınlığında uygulandığında 70 m 
su sütununa karşı basınçlı suya dayanıklıdır. Solvent içermez, topraktaki 
mikroorganizmalar ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı yüksektir. Sıcak 
soğuk döngüsüne karşı dayanımlıdır. Hafif nemli yüzeylere uygulanabilir. 
Isı yalıtım levhaları malzeme ile direkt yüzeylere yapıştırılabilir. Düşük 
sıcaklıklarda bile esnekliğini muhafaza eder. 
YÜZEY HAZIRLIĞI
Bütün yüzeyler düzgün olmalı, kir, yağ, kür malzemeleri ve diğer 
kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Bütün oynak partiküller uzaklaştırılmalı 
ve ardında kalabilecek tüm toz ve kir temizlenmelidir. Köşe ve kenarlara 
Maxicoll tamir harcı ile pah verme işlemi yapılmalıdır. Uygulama 
yapmadan önce mutlaka Maxicoll Bitüm’den elde edilecek astar ile yüzey 
astarlanmalıdır. İç köşeler Maxicoll pah bandı ile pahlanarak, dış köşeler 
ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır.
Yeni Beton Yüzeyler
Bütün yeni dökülmüş beton yüzeyler Maxicoll Bitüm 2K uygulamasından 
önce ön kürlenmesini tamamlamış olmalıdır.
Eski Beton Yüzeyler
Bütün yüzeyler güçlü bir detarjan kullanılarak temizlenmeli veya su jeti ile 

tüm gevşek parçalar ve kalıntıları yüzeyden yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. 
Yüzey daha sonra 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. Maxicoll Bitüm 2K 
uygulamasına geçilmeden önce yüzey dikkatle incelenmeli ve daha sonra 
membranın delinmesine neden olabilecek keskin çıkıntılar varsa kırılarak 
düzgünleştirilmeli, Maxicoll tamir harcıyla onarılmalıdır. Sıvalar – Yeni 
sıvanmış alanlar uygulamadan önce en az 3 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.
UYGULAMA
Yüzeye doyma noktasına kadar Maxicoll Bitüm 2K’nın A bileşeni (Bitüm) 
1/5 su ile inceltilerek astar olarak sürülmelidir. (1 kg Bitüm’e 5 lt su)
A bileşeni (Bitüm) ile B bileşen (Toz) plastik bir kıvam elde edilinceye 
kadar düşük devirli bir matkap karıştırıcı yardımıyla malzeme homojen bir 
hale gelene kadar karıştırılır. Sonra karışım fırça ile yüzeye uygulanır.
Birinci kat uygulama kuruduktan sonra (8-12 saat sonra) ikinci kat 
uygulama yapılır. Basınçsız yüzeylerde en az 1 mm kalınlığında 1,2 kg/m 
sarfiyatta uygulama yapılmalıdır. Basınçlı sularda ise az 2 veya 3 mm 
kalınlığında 3 ile 4,5 kg/m sarfiyatta uygulama yapılmalıdır.
Sarfiyat: 3 kg/m (optimum sarfiyat) perde derinliği arttıkça oran arttırılabilir.
Depolama Ömrü: Açılmamış orjinal ambalajında, kuru bir ortamda direkt 
güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Ambalaj Şekli: 30 kg’lık plastik kovalarda. A bileşeni (22 kg), B bileşeni 
(8 kg)
Renk: Siyah
Güvenlik Önlemleri / Uyarılar:
+5ºC ile +35ºC arasında kullanılmalıdır. Ürün dondan korunmalıdır. Sert 
hava koşulları altında uygulama yapılmamalıdır. Negatiften su alma olasılığı 
olan yerlerde kullanılmaz. Öyle durumlarda Maxicoll negatif kristalize 
su yalıtım ürünü önerilir. Kullanımdan önce malzemelerin tamamen 
karışmış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamadan sonra yalıtım mutlaka 
korunmalıdr. Korunacak yüzey yalıtım koruma malzemeleri vs. gibi 
malzemeler ile korunmalıdır. Uygulamadan sonra kullanılan aletler su ile 
yıkanmalıdır. Kurumuş kısımlar mekanik yollarla temizlenmelidir. Cilde ve 
göze sıçraması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Hassasiyete neden olursa 
derhal doktora başvurulmalıdır. Sağlık ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi 
için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.
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Kauçuk-Bitüm esaslı, solvent içermeyen tek bileşenli elastik su 
izolasyon malzemesi
TANIM
Bitüm su izolasyonu tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik, örtücülüğü 
yüksek, soğuk uygulamalı kauçuk - bitum emülsiyon kaplamasıdır.
KULLANIM ALANLARI
Havuz, su içi uygulamalarda, toprak altındaki her türlü beton yapının 
toprak nemi, yağmur ve yer altı sularına karşı pozitif su yalıtımında, istinat 
duvarlarında, duvarların toprak ile temasta olan yüzeylerinde, teraslarda 
(üzeri korunma şartı ile), ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, her 
türlü su izolasyonda koruma levhalarının yapıştırılmasında, buhar bariyeri 
olarak, foseptik ve çökeltme tanklarının izolasyonunda.
ÖZELLİKLERİ
Kolay uygulanır. Kullanıma hazır bir üründür. Fırça veya püskürtme 
makinası ile uygulanır. Kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir. Derzsiz ve 
eksiz, nem ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur. Örtücülüğü ve esnekliği 
yüksek olduğundan betonarme duvarlarda sıvasız yüzeylere rahatlıkla 
uygulanır. Tiksotropiktir, düşey beton yüzeylerde sarkma yapmaz. Solvent 
içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir. Toprak asitlerine ve tuz çözeltilerine 
yüksek dayanımlıdır. Donma ve çözülmelere dayanıklıdır.
UYGULAMA
Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Soğuk derzler, köşe ve 
kenarlar birinci kat taze iken 50 gr/m² file serilerek güçlendirilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz olmalı, gevşek parçalar ortamdan 
uzaklaştırılmalı. Yüzeyde göllenmiş serbest su olmamalı. Yüzey 
bozuklukları, boşluklar Maxicoll ince tamir harcı veya kalın tamir harcı ile 
tamir edilmelidir.
Karıştırma: Malzeme tek bileşenli olduğundan kendi içinde düşük devirli 
katıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. 
Astarlama: Bitüm su İzolasyonu  uygulamadan önce astara ihtiyacı 
yoktur. Fakat astarlama istenen özel durumlarda Maxicoll Bitüm astar ile 
astarlanır.
Fırça veya Mala ile Uygulama: Malzeme fırça ile m²’de 1,5kg/m² olacak 
şekilde yüzeye yayılır. Mala ile uygulamada 3 mm dişli mala ile ilk kat 
çekilir. Malzeme kürünü aldıktan (3 - 4 saat) sonra fırça veya düz mala ile 
ilk kata dik olacak şekilde ikinci kat uygulaması yapılır.

Püskürtme Uygulaması: Besleme basıncı 4 bar sprey basıncı 2,5 bar olan 
yüksek viskozite püskürtme ekipmanları ile her katta 1,5 kg olacak şekilde 
kat aralarında kuruma beklenerek iki kat olarak uygulanır. Her kat için 
tüm yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
DİKKAT
Kesin geçirimsizlik için iki kat uygulama yapılmalı. Uygulama +5°C / +35°C 
arasında yapılmalı, daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda ortamın 
uygun ısıya gelmesi beklenmelidir. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat 
direk güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir. Tam 
olarak kürlenmemiş malzemenin su ile teması önlenmelidir. Kullanılan 
aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Püskürtme 
makinaları tiner ile temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik 
yöntemlerle temizlenir.

MAXICOLL BİTÜM 200
Havuz İçi Su İzolasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk Kıvam Yoğunluk 
Sarfiyat Siyah: Fırça - Mala kıvamlı koyu

 Sıvı : 1,2 Kg /I

Kürlenme Süresi Uygulama yüzeyine bağlı olarak

Kuruma Süresi 1,5-2 Kg/m² (iki katta) 3-4 saat

 (1,2 kg/m² sarfiyatta) 2-4 gün

 (3 mm yaş film kalınlığı için)

Uzama %10

Yapışma Beton ve Ahşaba çok iyi

Uygulama Sıcaklığı +5°C / +35°C

Servis Sıcaklığı -30°C / + 80°C

Raf Ömrü + 5ºC üstü sıcaklıkta açılmadan 12 aydır.

Depolama Dondan koruyunuz,

Ambalaj 20 Kg'lık kova
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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
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MAXIDREN
Şeffaf Su İtici

TANIMI
Maxidren, silan-siloxane esaslı olup, yapı elemanlarının yüzeylerine 
emprenye edilerek su iticilik kazandıran şeffaf su itici malzemedir. 
AVANTAJLARI
Kuvvetli su iticilik ve yüksek girginlik özelliği.
Dış cephe kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden koruma.
Kirlenmeye karşı direnç ve kolay temizlenme.
UYGULAMA ALANI
Belli bir eğime sahip su emici yüzeyler için, su emiciliği azaltıcı ve 
kirlenmeyi önleyici malzeme olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
• Dekoratif tuğla, gazbeton, traverten, beton, alçı, sarıtaş, doğaltaş gibi 
kapiler su geçirgenliği olan yüzeylerde.
• Mermer ve granit gibi az emici yüzeylerde.
• Tarihi eser yüzeylerin atmosferik yüzeylere karşı korunmasında.
• Diğer uygulama yüzeyleri için teknik ekibimize danışınız.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Kuruma süresi : Ortalama 24 saat
Katlar arası uygulama süresi : Maksimum 4 saat
UYARILAR VE ÖNERİLER
Malzeme kürünü alana kadar kürünü korumalıdır.
Uygulama esnasında kesinlikle göz ve deri temasından korunmak için 
eldiven ve gözlük kullanınız.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey kabarmış ve dökülmüş boyalardan, gevşek parçalardan, çiçeklenme 
ve tozdan arındırılmalı ve sağlam olmalıdır.
Yüzeydeki çatlaklar Maxicoll Tamir harcı ile tamir edilmelidir.
Yüzey nemsiz ve kuru olmalıdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yerlerde 
uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Maxidren, inceltilmeksizin püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana 
kadar uygulanmalıdır.
Emici yüzeylerde uygulama iki kat ve katlar arası bekleme 4 saat olmalıdır.

Az emici yüzeylerde malzeme tek kat uygulanmalıdır.
Malzemenin yüzeyde akma yapmamasına özen gösterilmelidir.
Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.
TÜKETİM
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak ortalama 150-250 ml/m²
AMBALAJ: 5-20 lt’lik plastik bidon.
Renk : Süt beyaz, uygulandığında şeffaf görünüm.
Uygulama aletleri : Havasız sprey, fırça ve rulo.
RAF ÖMRÜ:
Orjinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim 
tarihinden itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
UYARI: Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, 
düşük ısıda süre uzar  yüksek ısıda kısalır.
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.
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ÜRÜN TANIMI
Hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir 
malzemedir. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik 
bir film oluşturur. Kimyasallara ve mekanik etkilere karşı direnci mükemmeldir.
İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup 
kimyasal olarak polimerize edilmiş saf bitümle desteklenmiştir.
KULLANIM ALANLARI
Poliüretan yalıtım köpükleri, Asfalt membranlar, EPDM membranlar, Banyolar 
(karo/fayans altı), Verandalar ve balkonlar (karo altı), Metal yada lifli çatılar, Su 
tankları (içme suyu depoları hariç), Toprak altı temel perde, Çatı (son kaplama 
altı), Köprü platformları, Aç-Kapa tüneller, Sulama kanalları
ÜRÜN AVANTAJLARI 
Hızlı kürlenir. Kalın kat uygulaması yapılabilir, kabarcık oluşturmaz. Ambalaj 
açıldıktan sonra karıştırılmamış komponentler daha sonraki kullanım için 
saklanabilir. Düşük modüllü olduğundan çatlak köprüleme özelliği mükemmeldir. 
Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. Astarlı yada astarsız, her türlü yüzeye 
mükemmel şekilde yapışır.
İnceltilmesi gerekmesede, koşullara göre poliüretan tinerle inceltilebilir. Termal 
direnci mükemmeldir, ürün asla yumuşamaz. Maksimum kullanım ısısı 80°C, 
maksimum şok ısısı 200°C’dır. Soğuğa karşı dirençlidir, film -40°C’a kadar 
elastikiyetini korur. Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. Uzama kabiliyeti, 
gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir. Su buharı bariyeri olarak etkin 
işlev görür. Derz dolgu malzemesi olarak da uygulanabilir.
Komponentlerin 1/1 hacimli olması karıştırma işlemini kolaylaştırır.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve 
parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, 
talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen 
arındırmalıdır. Çatlak köprüleme için ana kat sürülmeden önce, 1 mm’den daha 
geniş olan çatlakların üzerine MAXISEAL PUBIT B 2K uygulanmalıdır.
UYGULAMA
Karıştırma:
Eşit miktarlardaki iki komponenti elle ya da düşük hızda çalışan (300 devir/
dk) bir mikser ile karıştırdıktan sonra derhal uygulayınız. Karışımın kap ömrü 
20°C’da 30-45 dakikadır. Malzemeyi fırça, rulo ile veya püskürtme olarak 
uygulayınız.
Havasız püskürtme uygulamasında, özellikle gücü düşük bir makine söz konusu 
ise, karışımın az miktarda tinerle ile inceltilmesi gerekebilir.
Çevre Koşulları:
• Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +3°C ile 
+35°C arasında olmalıdır. 

• Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve 
uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. 
• Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının +3°C üzerinde 
olmalıdır. 
Başarılı Sonuçlar Alınabilecek Yüzey Tipleri
Beton, lifli çimento, mozaik, çimento esaslı çatı karoları, eski, ancak iyi yapışmış 
akrilik ve asfalt kaplamalar, ahşap, korozyonlu metal ve galvanizli çelik yüzeyler. 
Beton alt katman standartları:
Sertlik :   R28 = 15Mpa, Nem  : W < %10
Isı :   5-35°C, Nispi nem : < %85
AMBALAJ
5 kg A + 5 kg B veya 15 kg A + 15 kg B kg’lık teneke ambalajlarda
SARFİYAT: Minimum toplam tüketim; 1,2 kg/m² - 1,5 kg/m²
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında ve 
doğru depolandığında malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm: A: likit B: Likit

Vizkosite: 3000 cp

Yoğunluk: 0,97± 0,05 gr/cm³ 20ºC 

Karışım Oranı: 1:1 (A:B - hacimce)

Tutuşma Noktası: >40ºC

Karışım Ömrü (+25°C): 20-30 dakika

Kuruma Süresi: 1-2 saat

Katlar Arası Bekleme: 6-24 saat 

Servis Isısı: -40 ile 80 ºC

Kısa Süreli Azami Şok: 150  ºC

ShoreA Sertliği: 40

Kopmadaki Uzama: >1000

Gerime Mukavemeti: 20kg/cm² (2 N/mm²)

Termal Direnç: Geçti

QUV: 60ºC 4 saat AV/UVB lambaları ve 
50ºC’de
4 saat nem uygulaması  

1000 saat geçti

Kimyasal Direnç: Sodyum hipoklorit  %5 
10 gün Etkilenmedi

Hidroliz Dirençi: PotasyumHidroksid % 8 
50ºC’de 10 gün Etkilenmedi

Su Emilimi: <0,9 %

MAXISEAL
PUBIT B 2K



13

TANIM
Yüksek oranda katı madde içeren tek komponentli, poliüretan esaslı likit 
bir üründür. Havadaki nemle kürlenerek oldukça dayanıklı ve elastik bir 
film oluşturur. Mükemmel UV direncine ve yüksek hidrofobik özelliğe 
sahiptir. Alifatik yapısından dolayı güneş ışınlarına maruz kaldığında 
solmaz, sararmaz. İçeriği, UV ve diğer doğal etkenlerin yanı sıra, kimyasal, 
mekanik ve termal açıdan malzemeye mükemmel direnç gücü veren saf 
elastomerik, hidrofobik, alifatik poliüretan reçineye dayanmaktadır.
KULLANIM YERİ
• Mermer, seramik, fayanslar, doğal taşlar, ahşap yüzeyler, beton su 
sızdırmazlığı, verandalar ve teraslar, balkonlar vb. gibi.
AVANTAJLARI
• Mükemmel hava ve UV direnci vardır.
• Termal direnci mükemmeldir, ürün asla yumuşamaz. Azami servis ısısı 
80°C; azami şok ısısı 200°C’dir
• İnceltilmeden uygulanabilir. Ancak gerektiği durumlarda özel solvent ile 
inceltilebilir.
• Soğuğa karşı dirençlidir. Film, -40°C’a dek elastikiyetini korur.
• Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
• Su buharı geçiriminde etkindir: Film nefes aldığından kat altında nem 
birikimi oluşmaz.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento 
artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da 
tamamen arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları ve çatlakları uygun ürünlerle 
doldurularak onarılmalıdır. 
Çevre Koşulları
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) 
+3°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama 
esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C 
üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı 
tablosunu firmamızdan isteyiniz.) 
-Sağlam olmayan alt katmanlar için önerilmez. 
Başarılı sonuçlar alınabilecek yüzey tipleri:
Karolar, çimento esaslı çatı karoları, beton, ahşap, korozyonlu metal ve 
galvanizli çelik yüzeyler.

Astarlama:
Seramik, mermer gibi gözeneksiz yüzeylerde ince zımparalama veya 
astar (Primer SP 200) kullanılması gerekmektedir. Astarı birikme ve akma 
yapmasına izin vermeden temiz bir bezle sürünüz (yüzeyi temizliyormuş 
gibi).
UYGULAMA
Astar kurur kurumaz (15-20 dakika), ruloyla bir ya da iki kat uygulayınız. 
Katlar arasındaki süre 24 saati aşmamalıdır.Malzemeyi elle veya 
düşük devirde çalışan elektrikli bir mikserle karıştırınız. İnceltilmeden 
uygulanabilir. Gerektiği durumlarda özel solventi kullanılabilir.
SARFİYAT:  Toplam tüketim (İki katta):  0.8-1.0 kg/m²
AMBALAJ:  5 lt, 20 lt 
DEPOLAMA
Açılmamış orjinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki  kuru  
ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme 
mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm: Likit

Yoğunluk: 1±0,05gr/cm³
(20ºC,%55 relativ nem)

Katı Madde: %80-85

Viskozite: 1000 cP

Kuruma Süresi (+25°C): 6 saat

Katlar Arası Bekleme: 6-24 saat 

Servis Isısı: -40ºC ile 80ºC

ShoreD Sertliği: 40

Kısa Süreli Azami Isı: 200ºC

Kopmadaki Gerilme Mukavemeti: 350 kg/cm² (35 N/mm²)

Uzama Yüzdesi: 350%

Su Buhar Geçirimi: 0,8 gr/m²

Su Emilimi: %1,5

QUV (hava etkeninde hızlandırılmış aşınma 
testi) 60°C’de 4 saat UV (UVB Lambaları) ve 
50°C’de 4 saat COND uygulaması

3000 saat geçti

Termal Direnç (80ºC’de 100 gün) Geçti

Kimyasal Direnç: Sodyum hipoklorit  %5 
10 gün Etkilenmedi

Hidroliz Dirençi: PotasyumHidroksid %8 
50ºC’de 10 gün Etkilenmedi

Su Emilimi: 0,9 %

MAXISEAL
TRANSPUR 606
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TANIM
MAXISEAL PUR Primer 1K, iç ve dış mekanlarda, Poliürea ve Poliürea 
izolasyon malzemeleri uygulamasından önce, zeminin tozumasını 
engellemek, aderansı arttırmak ve nemi kesmek amaçlı kullanılan 
poliüretan bazlı tek komponentli izolasyon zemin astarıdır.
UYGULAMA  ALANLARI
Tüm iç ve dış mekanlarda kullanılır.
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
İzolasyon malzemesinin zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini  
ortadan kaldırır,
Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir,
Uygulama sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır,
Yüksek yapışma gücü vardır,
Uygulama sonrası tozumayı engeller.
UYGULAMA METODU
Yüzey Hazırlama
Uygulanacak yüzeylerin temiz ve sağlam olmasına özen gösterilmelidir. 
Beton yüzeyler tel ile aşındırma v.b. metodlarla pürüzlendirilmelidir. 
Çatlaklar, gözenekli yerler ve kabarmalar bertaraf edilmeli ve tamirat 
ile iyileştirilmelidir. Yüzeyde su sızıntısı varsa, tamamen bertaraf edilip, 
yüzeyin  kuruması beklenmelidir.
Uygulama
Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. 
Fırça, rulo ve sprey ile püskürtülerek uygulanır. MAXISEAL PUR Primer 
1K,  iyice karıştırılarak, zemine fırça veya rulo yardımı ile tatbik edilir. 
Normal şartlarda kürleşme 45-60 dakika, kuruma süresi 6-8 saattir. Sıcak 
ortamlarda süre kısalır, soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir.
SARFİYAT
yaklaşık 0,200 - 0,250 kg/m²
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış 
orjinal ambalajında kullanım ömrü 9 aydır.
Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için 
geçerlidir.

UYARILAR
+5ºC / +35ºC arasında kullanılmalıdır.
Hazırlanan ürüne hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Kullanım süresi geçmiş ürün kullanılmamalıdır.
Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle 
yapılmamalıdır.
AMBALAJ 
15 kg’lık teneke kova.
SORUMLULUK
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili 
yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan Maksikol Kimya Sanayi sorumlu tutulamaz.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi 
Formuna (GBF) uyunuz. MAXISEAL PUR Primer 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.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Sarı - Kahverengi

Yoğunluk 1.10 ± 0.01 kg/lt

Kullanım Süresi
Suya Dayanıklılık
Mekanik Dayanıklılık
Kimyasal Dayanıklılık

45-60 dakika.
Mükemmel Dayanıklı
Uygulamadan 12 saat sonra
7 gün sonra

Uygulama Yapılan Zemin sıcaklığı +50C / +350C

Kuruma Süresi 6-8 saat

MAXISEAL
PUR PRIMER 1K
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ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, hava kürlenmeli, tek bileşenli, düşük oranda solvent 
içeren aromatik elastik su yalıtım kaplaması.
KULLANIM ALANLARI
Balkon, çatı ve teraslarda, beton asfalt ve alkali taş yüzeylerde, binaların 
temel perde betonlarında, binaların bodrum katlarında, tünellerde ve alt 
geçitlerde, her türlü beton yapıların su yalıtımında kullanılır. Uygulandığı 
yüzeye yüksek aderans sağlar, rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine 
sahiptir, temel perde betonlarına uygulamada, topraktaki bakterilere alkali 
ve tuzlara dayanıklıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Renk Beyaz, Gri
Görünüm Mat
Ağırlıkça Katı Madde, % 90
Yoğunluk 1,39 gr/cm³
Sarfiyat Yüzeyin durumuna göre değişkendir.
Ambalajı 25 kg 
Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Raf Ömrü 6 ay 
Gerilme Mukavemeti 8 N/mm²  
Elastikiyet, % 400
Shore A Sertliği (7 gün / 25°C) 60
Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, 
kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki 
çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir.  
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Uygulama öncesi ürün sıcaklığı +10°C ve +30°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Ürün düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 3 dakika homojen 
olana kadar karıştırılmalıdır. MAXISEAL PUR 1K-AR uygulanan yüzeyin 
kürlenmesinin tamamlanması için havadaki nispi nem oranının %40 ile 
%70 arasında olması gerekir. Uygulamadan sonra en az 3 saat yüzeyin 
yağmur ile temasından kaçınılmalıdır. 

UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C altında +30°C üzerinde ise uygulamadan 
kaçınılmalıdır.
Islak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
GÜVENLİK
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki 
güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme 
Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından 
kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve 
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri 
alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ürün +5°C / +35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza 
edilmeli ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır. Açılıp tekrar kapatılmış 
ambalajların yüzeyinde kurumuş film tabakası oluşabilir, yüzeydeki film 
tabakası alınarak tekrar kullanılabilir. 
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. , üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.

MAXISEAL PUR 1K-AR
Aromatik Poliüretan 

Su Yalıtım Malzemesi
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ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, hava kürlenmeli, tek bileşenli, düşük oranda solvent 
içeren elastik su yalıtım kaplaması.
KULLANIM ALANLARI
Balkon, çatı ve teraslarda, beton asfalt ve alkali taş yüzeylerde, binaların 
temel perde betonlarında, binaların bodrum katlarında, tünellerde ve alt 
geçitlerde, her türlü beton yapıların su yalıtımında kullanılır. UV dayanımı 
yüksek, uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlar, rötre çatlaklarını 
köprüleme özelliğine sahiptir, temel perde betonlarına uygulamada, 
topraktaki bakterilere alkali ve tuzlara dayanıklıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Renk Beyaz, Gri
Görünüm Mat
Ağırlıkça Katı Madde, % 90
Yoğunluk 1,39 gr/cm³
Sarfiyat Yüzeyin durumuna göre değişkendir.
Ambalajı 25 kg 
Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Havasız Tabanca
Raf Ömrü 6 ay 
Gerilme Mukavemeti 8 N/mm²  
Elastikiyet, % 400
Shore A Sertliği (7 gün / 25°C) 60
Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan ve 
kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki 
çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir.  
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Uygulama öncesi ortam sıcaklığı +10°C ve +30°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Ürün düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 3 dakika homojen olana 
kadar karıştırılmalıdır. Yüzeyin kürlenmesinin tamamlanması için havadaki 
nispi nem oranının %40 ile %70 arasında olması gerekir. Uygulamadan 
sonra en az 3 saat yüzeyin yağmur ile temasından kaçınılmalıdır. 
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C altında +30°C üzerinde ise uygulamadan 
kaçınılmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

GÜVENLİK
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki 
güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme 
Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından 
kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve 
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri 
alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza 
edilmeli ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır. Açılıp tekrar kapatılmış 
ambalajların yüzeyinde kurumuş film tabakası oluşabilir, yüzeydeki film 
tabakası alınarak tekrar kullanılabilir. 
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. , üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.

MAXISEAL PUR 1K
Elastik Poliüretan Su 
Yalıtım Kaplaması
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ÜRÜN TANIMI
İki bileşenli, poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, solvent içermeyen, 
mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek su 
yalıtım kaplaması.
KULLANIM ALANLARI
Binaların çatı ve teraslarında, ısı izolasyonu yapılmış donatılı meyil şapı 
üzerine, beton yüzeylerde, bodrum kat, su depoları, sulama kanallarında, 
alçı ve betopan panellerde, su yalıtımı amaçlı izolasyon kaplaması olarak 
kullanılır.
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan ve 
kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki 
çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Astar 
uygulaması yapılmış yüzeyler yüzeyin durumuna gore kuvarz kumu 
ile köreltilmesi gereklidir. Bu uygulama MAXISEAL PUR 160 2K’nın 
yüzeye bağlanma performasını olumlu yönde etkileyecektir. Seramik 
altı MAXISEAL PUR 160 2K uygulamalarında yatayda ve düşeyde ürün 
üzeri kuvarz kumu ile köreltilmesi ürünün seramik yüzeye bağlanmasını 
sağlayacaktır.
KARIŞIM HAZIRLAMA
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. Karışım 15-20 
dakika içinde tüketilmelidir.
KAPLAMA SİSTEMİ
Astarlama işleminin üzerinden 24 saat geçmesi durumunda zemin zımpara 
ile pürüzlendirildikten sonra MAXISEAL PUR 160 2K uygulamasına 
geçilmelidir. Zemin yüzeyinde istenilen kalınlık elde edilecek şekilde dişli 
mala yardımı ile ürün zemine yayılmalı, kaplama uygun kıvama geldiğinde 
kirpi rulo ile havası alınmalıdır. Bu ürünün altında kullanılması önerilen 
ürünler : 
-  Maxicoll Çok Amaçlı Epoksi Astar
-  Maxicoll Solventsiz Epoksi Astar
-  Maxicoll %100 Nemli Yüzeyler için Epoksi Astar
UYGULAMA ŞARTLARI
Uygulama ortam sıcaklığı +10°C altında veya +30°C üzerinde ise 
uygulama yapılmamalıdır.

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Kaplamanın tamamlanmasından sonra kaplama en az 24 saat su 
temasından korunmalıdır.
Uygulama esnasında ürünün içerisine inceltici ürünler katılmamalıdır.
Uygulama yapılırken bağıl nem %80’i geçmemelidir
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza 
edilmeli ve ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde 
tüketilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk Beyaz- Gri (RAL renkleri)

Görünüm Mat
Direkt güneş ışığına maruz kaldığı 
ortamlarda renk değişimi olabilir ancak 
ürünün performansını olumsuz yönde 
etkilemez.

%80-85

Ağırlıkça Katı Madde, % 100

Yoğunluk 1,30 g/cm³

Sarfiyat 1,300 kg /m2 (1 mm kuru film 

Ambalajı
16 kg A Bileşeni
  4 kg B Bileşeni
Toplam Set: 20 kg

Alevlenme Noktası >25°C

Karışım Oranı (A / B) 4 / 1

Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Mala,Havasız Tabanca

Karışım Ömrü 20 dakika / 25°C

Raf Ömrü 1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi 25°C’de 12 saat

Kuruma Süresi 25°C’de 24 saat 

Mekanik Mukavemet Zamanı 7 günden itibaren

Elastikiyet, % 200

Shore A Sertliği 45 (7 gün / 25°C)

Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

Yangına Tepki Sınıfı Efl

MAXISEAL
PUR 160 2K
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TANIMI
Tek bileşenli, silan siloksan modifiyeli, akrilik poliüretan bazlı yüksek 
penetrasyon özelliğine sahip, şeffaf ıslak görünümlü, yüzeyde tozumazlık 
ve yüksek mekanik mukavemet sağlayan beton koruma sistem ürünüdür.
KULLANIM ALANLARI
Her türlü eski döküntülü ve tozuyan beton yüzeyler, yeni dökülmüş ve 
28 günlük kürlenmesini tamamlamış perdahlanmış veya perdahsız beton 
yüzeyler.
-Kılcal rötre çatlakları bulunan beton yüzeylerde
-Fabrikaların üretim alanlarında
-Dış saha betonlarında
-Kapalı ve açık otopark alanlarında
-Beton yüzey oluşturulmuş tüm alanlarda
-Çimento esaslı tüm yüzey kaplamalarının korunması ve kullanım 
ömrünün artırılmasında.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
-Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir,
-Yüksek penetrasyon kabiliyetine sahiptir.
-Kötü hava koşullarına ve güneşin zararlı UV Işınlarına dayanıklıdır
-Silan siloksan modifiyeli olduğundan uygulandığı yüzeyde su geçirmez 
bir yüzey oluşturur.
-Alkali ve asidik leke oluşturan ürünlere karşı koruyucudur.
-Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey aşınmalarını 
engeller.
-Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur.
-Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak bir görünüm oluşur.
-Beton yüzeylerin kir tutmasını engeller ve kolay temizlenebilir parlak 
yüzeyler oluşturur.
-Uygulandığı yüzeylerin fiziksel özelliklerini bozacak herhangi bir yan 
etkisi yoktur.
-Uygulama yapılmış yüzeylerde ağır veya hafif yük trafiğine, forklift, 
transpalet gibi nakil araçlarından etkilenmez bir koruyucu üründür.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas, toz ve her türlü kalıntılardan 
temizlenmesi gerekmektedir. Eski ve yeni beton yüzeylerde gerekli 
görüldüğü durumlarda yüzey özel elmaslarla ve ped parlatıcılarla yüzey 

parlatma uygulaması gerekebilir.
UYGULAMA ŞARTLARI
Kullanıma hazırdır. Emiş gücü yüksek dokulu ve pürüzlü yüzeylerde 
en az iki kat uygulanmalıdır. Her iki kat arası en az 1 saat ara verilerek 
uygulanmalıdır. Ürünün tam performansının test edilmesi en az 24 saattir.
TEKNİK BİLGİ FİŞİ
MAXI BETOGUARD 707 sonra yapılmalıdır. Kapalı alanlarda yapılacak 
uygulamalarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Uygulama esnasında 
sigara içilmemesi ve solvent buharının solunmaması gerekir.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
UYARI: +10ºC’nin altında + 30ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni 
beton min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. 
Kullanma sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması 
gereklidir. Cilde temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması 
veya yutulduğu takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve 
daha fazla bilgi için Maxicoll Teknik Servisine başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk Şeffaf

Görünüm Parlak

İnceltici Kullanıma hazır

Yoğunluk 0,95 gr/cm3

Sarfiyat
Uygulama yapılacak yüzeyin 
pürüzlülük
100 gr – 250 gr /m² arasındadır.

Ambalajı 4 kg, 15 kg teneke kutularda

Uygulama Yöntemleri
Fırça, rulo, havalı veya airless 
tabanca ile

Uygulama Sıcaklığı +5°C / +30°C

Raf Ömrü 12 ay

Kuruma Süresi Tam kuruma 24 saat

Ekipman Temizliği Selülozik Tiner

MAXI BETOGUARD 707
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ÜRÜN TANIMI
Maxiseal Trans SP 200 Astar, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir 
astar malzemesidir. Özellikle, sararmaz son kat kaplamaların gözeneksiz 
alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir 
üründür. Ancak tüm poliüretan ve epoksi ürünler için de son derece 
uygun bir astardır.
Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki organosilanın 
nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz, bütünsel ve 
homojen olarak kaplar. Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. Aynı zamanda 
korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar. Çok kısa sürede, 10-15 dakika 
içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma 
getirir.
KULLANIM YERİ
Gözeneksiz alt katmanlar için:
• Camsı, sırlı karolar
• Cam
• Hafif gözenekli mermer
AVANTAJLARI
• Kısa sürede kurur
• İnceltme gerekmez
• Sararmaz, solmaz
• Kolay uygulanır
UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı
Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli. Yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento 
artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da 
tamamen arındırmalıdır. Yüzey bozuklukları ve çatlakları uygun ürünlerle 
doldurularak onarılmalıdır. 
Uygulama
Temiz bezle sürünüz (yüzeyi siliyormuş gibi). 10-15 dakika kuruması için 
bekleyiniz. Bezle asgari miktarda uygulanmalıdır. Akma, damlama ve 
birikme olmamasına dikkat edilmelidir.
TÜKETİM: Minimum toplam tüketim: 50-80 gr/m²
TEMİZLİK: Alet ve ekipmanı önce kâğıt havluyla temizleyiniz, ardından 
selülozik tinerle siliniz. Rulo ve fırçalar ikinci kez kullanılamazlar.

AMBALAJ: 2,5 lt.
DEPOLAMA
Açılmamış orjinal kovalarında, 5ºC ile 25ºC arası sıcaklıktaki kuru 
ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme 
mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli 
ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. 
Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler 
kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle 
zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. , üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm Likit

Viskozite 40 cP

Yoğunluk 0,83 gr/cm³ 20ºC 

Tutuşma noktası 42ºC

Kuruma Süresi 10-15 dakika

Ambalaj 2,5 lt.

Depolama 5ºC ile 25ºC

MAXISEAL
TRANS SP 200 Astar
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ÜRÜN TANIMI
İki bileşenli, solventsiz, tiksotropik poliüretan yapıştırıcı
KULLANIM ALANLARI
Alçı ve betopan paneller, strafor, levha, osb, ahşap, sunta, kauçuk ve taş 
yapıştırılmasında kullanılır. 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan ve kirden arındırılmış olmalıdır. 
Yüzeydeki serbest parçalar ve yapışmaya engel olan parçalar 
temizlenmelidir. Gerekli görüldüğü yerlerde yüzey pürüzlendirilerek 
uygulanmalıdır.
KARIŞIM HAZIRLAMA
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. 
Yüzey temiz düzgün ve kuru olmalı.
10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Uygulama yapılırken bağıl nem % 70’i geçmemelidir.
GÜVENLİK
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki 
güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme 
Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından 
kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve 
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri 
alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza 
edilmeli, ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde 
tüketilmelidir.

SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Bej

Ağırlıkça Katı Madde, % 100

Yoğunluk 1,65 g/cm³

Ambalajı

8 kg A Bileşeni

1 kg B Bileşeni:

Toplam Set: 9 kg

Alevlenme Noktası >105°C

Karışım Oranı (A / B) 8 / 1

Karışım Ömrü 30 dakika/ 25°C

Raf Ömrü 1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi 12 saat/ 25°C

Kuruma Süresi 12 saat/ 25°C

Mekanik Mukavemet Zamanı 7 günden itibaren

Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

Raf Ömrü 12 ay 

MAXIFLEX PU 076
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ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, havanın nemi ile kürlenmeli, tek bileşenli, üzeri 
kürlenmeden sonra boyanabilen, esnek yapıştırıcı, sızdırmazlık ve derz 
dolgu mastiği.
KULLANIM ALANLARI
Özellikle inşaatlardaki  beton, izolasyon uygulamalarında  ve derzlerin 
doldurulmasında kullanılır.
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, toz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. 
Yüzeyleri temizlemek için  özel temizleyici solventler ve yüzeye göre uygun 
hazırlayıcılar kullanılmalıdır. Kullanıcılar sonuçtan emin olmak için kendi 
testlerini yapmalıdırlar.
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Uygun bir mastik tabancası ile yüzeye MAXIFLEX PU 30’u uygulayın. 
Uygulanacak yapıştırıcı kalınlığı yapıştırılacak malzeme cinsine bağlı 
olarak değişecektir. Uygulamadan sonra, kabuk bağlama süresi içinde, 
malzemeler bir araya getirilmelidir. Kürleşme tamamlanıncaya kadar 
malzemeler mekanik olarak bir arada tutulmalıdır. Kürleşme süresi sıcaklık, 
nem ve yapıştırıcının kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
UYGULAMA ŞARTLARI
+5°C / +35°C arasında uygulanır
GÜVENLİK
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki 
güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme 
Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından 
kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve 
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri 
alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 
TAŞIMA ve DEPOLAMA
-Kuru ve serin ortamda (+5°C, +25°C arasında) muhafaza edilmelidir.
-Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
-Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza 
edilmelidir . 

SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk Beyaz, Siyah, Gri, Kırmızı

Viskozite Yumuşak, akmaya karşı dirençli

Yoğunluk (DIN 53479) 1,20 gr/cm³ 

Shore  A Sertliği (DIN53505) 25

Kopmada Uzama (DIN 53504) % 650

Çekme Kuvveti (DIN 53504) 0,90 N/mm²  

Yırtılma Kuvveti (DIN 53515) 6 N/mm²  
%100 uzamadaki gerilme

(DIN 53504)
1,50 N/mm²  

Hacimsel Değişme % 5’in altında

Kabuk Bağlama Süresi 30-35 dakika

Kürleşme Süresi (3 mm kalınlık için) 24 saat/20°C, % 65 R.H. 

Isı Dayanımı
-40°C ile +90°C (Çok kısa an olarak 

+120°C’ye dayanıklıdır)
Uygulama Yöntemleri Spatula, kartuş ve sosis tabancası

Ambalajı 300 ml-600 ml

Raf Ömrü 12 ay 

Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

MAXIFLEX PU 30
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MAXICOLL Dilatasyon Bandı

TANIM
Maxicoll Pah Bandı, polyester file ve TPE (termoplastik elastomer)’den 
mamul olup yapısal (soğuk) derzlerin yalıtımı ile ıslak zeminlerde en kritik 
noktalar olan köşelerin yalıtımında kullanılmaktadır. Maxicoll Pah Bandı 
tüm sürme izolasyonlarla uyumlu su yalıtım bandıdır.
KULLANIM ALANLARI
Banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda
Perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde
Su Yapılarında (Atıksu Arıtma, İçme Suyu, Su Depoları, Havuzlar)
Betonarme çatı derelerinin birleşim yerlerinde
Teras ve parametlerde
Çatı bitişlerinde
ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu oldukları için ekstra 
bir yapıştırıcı gerektirmez,
Uygulaması kolaydır,
Yüksek elastikiyete sahiptir,
%100 sızdırmazlık sağlar,

Çoğu kimyasallara karşı dayanıklıdır,
Ozon ve UV’ye dayanımı iyidir,
Geniş sıcaklık aralığında yüksek performans (-40ºC, +90ºC)
Ambalaj Şekli Rulo Ebat 120x70 mm / 25 m,
İç köşe ve Dış köşe elemanları mevcuttur.
AKSESUARLAR
İç Köşe Elemanı, Dış Köşe Elemanı

MAXICOLL Pah Bandı

TANIM
Maxicoll Dilatasyon Bandı, dilatasyon boşluklarının, ısıl genleşme 
derzlerinin ve çatlakların yalıtımında kullanılan yüksek elastikiyete sahip 
dilatasyon bandıdır. Delikli ve deliksiz olarak 150 mm, 200 mm, 250 mm, 
300 mm, 400 mm genişliklerde
1 mm ve 1,50 mm kalınlıklarda üretilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Tüm bina dilatasyonlarında, yatay ve dikey uygulamalarda,
Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda,
Su Yapılarında (atıksu arıtma, içme suyu, su depoları, havuzlar),
tünellerde ve menfezlerde,
Radye-perde, perde-perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında
AVANTAJLARI
Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama,
Yüksek elastikiye sahip formülasyon (%600),
Yüksek yapışma mukavemeti (Kuru veya az nemli betona yapışabilme),
Bitkisel köklere dayanıklı,
Ozona, mazota ve yağa dayanıklı,
Geniş sıcaklık aralığında yüksek performans (-40ºC / +90ºC),
Isı ile birbirlerine bağlanabilme

BOYUTLAR
Bant Genişliği  Bant Kalınlığı Bant Boyu
15 cm 1mm & 1,5mm 25 m rulo
20 cm 1mm & 1,5mm 25 m rulo
25 cm 1mm & 1,5mm 25 m rulo
30 cm 1mm & 1,5mm 25 m rulo
40 cm 1mm & 1,5mm 25 m rulo

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzemenin kimyasal özelliği TPE (Termoplastik elastomer)
& Polyester File ve polyester keçe

Ambalaj Şekli Rulo uzunluğu 25 m

Malzemenin Sistem Genişliği 120 / 70 mm

Servis sıcaklık değeri -10ºC / +90ºC

Kalınlık 0,60 mm

Su basıncı karşısındaki dayanımı 1,5 bar

Depolama 5ºC ile 25ºC

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Malzemenin kimyasal özelliği TPE (Termoplastik elastomer)

Renk Açık Gri

Sertlik Shore A 80

Servis sıcaklık değeri 270ºC

Kopmada uzama değeri %600

Yırtılma dayanımı >600 N/cm

Su basıncı karşısındaki dayanımı >8 bar

Çekme dayanımı >6 Mpa

UV dayanımı >7500 h

Bitüm dayanımı İyi

Sülfirik asit dayanımı İyi

Alkol dayanımı İyi

Deterjan dayanımı İyi
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RESTORASYON
ÜRÜNLERİ
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Maxi Retrom 1071 
Enjeksiyon Harcı

Tarihi Kagir Yapılar için Geliştirilmiş, Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı
ÜRÜN TANIMI
Maxi Retrom 1071, puzolanik doğal hidrolik kireç ve mikronize karbonatlar 
içeren, kagir yapı bileşenlerinin yapısal onarımında kullanılan enjeksiyon harcıdır. 
KULLANIM YERLERİ 
Maxi Retrom 1071, tuğla, taş ve tüf içerikli tarihi yapılarda, özellikle çatlakların 
oluştuğu ve taşıyıcılığın kaybolduğu noktalarda onarım amaçlı kullanılan bir 
enjeksiyon harcıdır. 
• Sülfatlı ortamlarda yer alan duvarlarda, 
• Tarihi kagir kubbe ve tonozlarda, 
• Küçük ve büyük bünyesel boşlukların dolgusunda, 
• Çatlakların kapatılmasında, 
• Temellerde enjeksiyon malzemesi olarak kullanılır. 
AVANTAJLARI
• Sülfat içeren ortamlarda dahi kullanılabilir. 
• Özgün yapı malzemeleriyle ya da restorasyon işlemi sırasında ve sonrasında 
kullanılan farklı malzemelerle olumsuz bir kimyasal etkileşime girmez. 
• Bağlayıcının üstün hidrolik doğası, enjeksiyon harcının, yapının bünyesine 
yüksek derecede işleyebilmesini sağlar. Orta düzeydeki elastisite modülü 
yardımıyla, özgün malzemedeki aşırı nem kaynaklı taşıyıcılık sorunlarında bile, 
küçük ve büyük boşlukların doldurulmasında idealdir. 
• Duvar onarımında kullanılan enjeksiyon malzemesi, duvarın buhar ve nem 
geçirgenlik özelliğini bozmaksızın tuğla, taş ve tüf malzeme ile mükemmel bir 
uyum sağlar. 
• Onarılacak yapıda zararlı gerilmelere yol açmadan plastik rötreyi engelleyici 
kontrollü genleşme sağlar. 
• İçerdiği doğal su tutucular sayesinde yüzeyin önceden ıslatılmadan 
enjeksiyon yapılmasına olanak sağlar; suyun enjeksiyon harcından ayrışarak 
fresklere ulaşmasını ve zarar vermesini önler.   
• İçerdiği polikarboksilik eter esaslı yeni nesil Süper akışkanlaştırıcılar  
yardımıyla düşük basınçlı pompalar, şırıngalar ya da ince iğneler kullanılarak 
kolayca ve etkili bir biçimde enjekte edilebilir.   
• Katkı maddeleri ve çözünür tuzlar (alkaliler, sülfatlar, klorlar ya da nitratlar) 
içermez, zamanla bozulmaz.  
UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yüzeydeki sıva, tüm çatlak düzlemi belirlenebilecek şekilde alınmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat artığından arındırılıp hasarlı ve 
gevşek parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa drene 
edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. 
1-5 mm arası çatlaklarda; 
Çatlak genişliğine, derinliğine ve ortam koşullarına göre karar verilerek, çatlak 
düzleminin her iki tarafından şaşırtmalı olarak uygun aralıklar (~30 - 50 cm) 
ile delikler açılmalıdır. Bu delikler çatlak düzlemini delip diğer tarafa geçecek 
derinlikte ve çatlak düzlemi ile yaklaşık 45°’lik açı yapacak şekilde açılmalıdır. 
Açılan delikler içerisine hava tutularak toz ve serbest parçacıklar uzaklaştırılmalı 
ve içerisine plastik pakerler çakılıp, sıkılarak sabitlenmelidir.Tüm pakerler 
yerleştirildikten sonra, paker çevreleri ve çatlak üzeri  ile Maxi Retrom 571 
sıvanmalı ve çatlağın sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ortam ve hava koşullarına 
bağlı olarak en az 24 saat sonra uygun enjeksiyon pompası kullanılarak Maxi 
Retrom 1071 ile enjeksiyon işlemine başlanmalıdır. 
5 mm’den geniş çatlaklarda; 
Çatlak genişliği, derinliği ve ortam koşullarına göre karar verilerek, çatlak 
içerisine uygun aralıklar (~75 - 100 cm) ile pnömatik hortumlar yerleştirilmelidir. 
Basınçlı hava ile çatlak içerisindeki serbest parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. 
Tüm hortumlar yerleştirildikten sonra, hortum çevreleri ve çatlak üzeri Maxi 

Retrom 571 ile kaplanmalı ve çatlağın sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ortam ve 
hava koşullarına bağla olarak en az 24 saat sonra uygun enjeksiyon pompası 
kullanılarak Maxi Retrom 1071 ile enjeksiyon işlemine başlanmalıdır. 
KARIŞTIRMA 
Uygun su miktarı, ölçek yardımıyla temiz bir karıştırma kovasına boşaltılır. Maxi 
Retrom 1071, yavaş yavaş ilave edilerek 400 - 600 devirli bir karıştırıcı ile 
3 - 4 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 
Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme 
kullanıma hazır hale gelir. 
KARIŞIM ORANLARI 
Karışım suyu miktarı: 8-10 lt / 20 kg
Karışımın yoğunluğu: 2,18 kg/lt
UYGULAMA YÖNTEMİ 
Hazırlanan harç, uygun enjeksiyon ekipmanı ve aparatları kullanılarak çatlak 
içerisine enjekte edilir. 
SARFİYAT 
1 litre harç elde etmek için 1,50 kg toz ürün 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C’nin altında ve +35°C’nin 
üzerinde olmamalıdır. 
• Maxi Retrom 1071 enjeksiyon işlemleri, teknik yeterliliğe sahip uygulamacılar 
tarafından yapılmalıdır. 
• Karıştırma mutlaka uygun mekanik karıştırıcılar yardımı ile yapılmalıdır. El ile 
karıştırma  yapılmamalıdır.   
• Malzemenin prizini tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
Aletlerin Temizlenmesi 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Maxi 
Retrom 1071 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
AMBALAJ 
20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba 
DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak 
depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı 
ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda 
ise, paletler üst üste konulmamalıdır. 
RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış 
ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde 
kullanılmalıdır. 
TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç 
prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir.

Malzemenin yapısı Puzolanik doğal hidrolik kireç ve 
mikronize karbonatlar içerir.

Enjeksiyon harcının dane boyutu 0-63 micron
7 günlük tek eksenli basınç 
dayanımı 3-4 MPa

28 günlük tek eksenli basınç 
dayanımı 4,5-5 MPa

Akışkanlık 
Başlangıçta: 45 sn.
20 dk sonra: 50 sn.

Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C / +30°C

Kullanma süresi ( 20 °C) 30 dk.
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Doğal Hidrolik Kireç Esaslı, Tarihi Kagir Yapılar İçin Geliştirilmiş Hazır Sıva
ÜRÜN TANIMI
Maxi-Retrom 571, doğal hidrolik kireç esaslı, tarihi kagir yapıların sıvanmasında 
kullanılan doğal silis agrega ve inorganik lifler içeren, çimento içermeyen sıva 
malzemesidir.
Kullanım Yerleri 
• İç ve dış sıva yapılmasında, 
• Sıva onarımlarında, 
• Doğal taş, tuğla duvar arası derzlerinin onarımında, 
• Yüzey onarımlarında kullanılır. 
AVANTAJLARI
• Karışım içinde homojen bir şekilde dağılmış özel inorganik mineral lifler 
sayesinde rötresiz bir harç elde edilir. Bu sayede geleneksel harçlar ile aynı 
mekanizmada çalışarak, uygulanan yüzeyde sürekliliği sağlayan bir onarım 
elde edilir. 
• Sürekli kontrollü üretim nedeni ile hazır harç  kullanılması her projede aynı 
ürün kalitesi elde edilmesini sağlar. Sahada hazırlanan harçlarda ise karışım 
homojenliğini sağlamak son derece güçtür. 
• Suda çözülür tuzlar içermeyen Maxi-Retrom 571 sıva, tarihi yığma yapıların 
restorasyonu için önerilebilecek en iyi ürünlerden biridir. 
•Asbest içermez, çevre dostudur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Tarihi kagir yapıların onarılacak ve sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve 
temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, 
gres, pas ve parafin gibi maddelerden iyice temizlenmelidir. Maxi-Retrom 571 
uygulanacak duvar yüzeyinin, harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek 
için önceden nemlendirilmesi gerekmektedir. Yüzeyde su akıntısı varsa drene 
edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek 
serbest su bulunmamalıdır. 
KARIŞTIRMA 
Uygun su miktarı, ölçek yardımıyla temiz bir karıştırma kovasına boşaltılır. 
Maxi-Retrom 571, yavaş yavaş ilave edilerek 400 - 600 devirli bir karıştırıcı ile 
3 - 4 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 
Yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme 
kullanıma hazır hale gelir. 
KARIŞIM ORANLARI 
Karışım suyu miktarı: 3,5-4 lt / 20 kg
Karışımın yoğunluğu: 2 kg/lt
UYGULAMA YÖNTEMİ
Hazırlanan harç, kalınlığı 1-2 cm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. 
Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su 
serpilerek yüzey, çelik veya ahşap mala ile istenilen şekilde bitirilir. 
Birden fazla kat halinde yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman 
sertleşmeden önce, her bir katman 1-2 cm kalınlığında olacak şekilde 
uygulama yapılmalıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman 
nemlendirilmelidir. 
Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlar, 
uygulamadan sonra 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı 
buharlaşmaya karşı korunmalıdır. 
SARFİYAT 
10 mm kalınlık için 17 kg/m² toz üründür. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C’nin altında ve +35°C’nin 
üzerinde olmamalıdır. 
• Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. 
• Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24 - 48 saat 
arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan veya dondan korunması gerekir. 
Aletlerin Temizlenmesi 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Maxi 
Retrom 571 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
AMBALAJ 
20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba 
DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak 
depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı 
ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda 
ise, paletler üst üste konulmamalıdır. 
RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış 
ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak 1 hafta içerisinde 
kullanılmalıdır. 
GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi 
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı 
bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
SORUMLULUK 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti  sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (02/2015).
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç 
prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. 

Malzemenin yapısı
Doğal hidrolik kireç, mikronize karbonatlar 
ve ince agrega içerir.

Renk Kirli beyaz

Basınç dayanımı >15 kg/cm²  (7 gün, TS EN 196-1)

Dane boyutu 0-3mm

Mineral lifler Uzunluk 6 mm

Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C / +35°C

Kullanma süresi (23°C) 30 dk.

Tam kürlenme süresi (+23°C) 7 gün

Maxi Retrom 571
Sıva Harcı
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Doğal Hidrolik Kireç Esaslı İnce Sıva
ÜRÜN TANIMI
Maxi-Retrom 622, tarihi kagir yapılarda  boya öncesinde pürüzsüz yüzey elde 
etmek için kullanılan, çimento içermeyen, doğal hidrolik kireç  esaslı ince sıva 
malzemesidir. 
KULLANIM YERLERİ
• Tarihi yapılarda boya öncesinde ince sıva yapımında, 
• Horasan sıva yüzeylerinde yüzey tesviyelerinde, 
• İnce sıva onarımlarında kullanılır. 
AVANTAJLARI
• Çimento içermez. 
• İçerdiği suda çözülebilir tuzlar sınırlandırılmıştır. 
• Kolay hazırlanır ve uygulanır. 
• Sıva üzerinde iyi yapışma sağlar. 
• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir. 
• Kapiler su emme özelliği düşüktür. 
• Çiçeklenme direnci yüksektir. 
UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
Yüzey Hazırlığı 
Tarihi kagir yapıların sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve temiz olmasına 
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas 
vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Maxi-Retrom 622 uygulanacak 
duvar yüzeyinin harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden 
nemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa uygun bir tıkaç 
yardımı ile kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek 
serbest su bulunmamalıdır. 
Karıştırma 
Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kovasına boşaltılır. 
Maxi-Retrom 622, yavaş yavaş ilave edilerek 400- 600 devirli bir karıştırıcı 
ile homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 5 dakika karıştırılır. 
Yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme 
kullanıma hazır hale gelir. 
Karışım Oranları 
Karışım suyu miktarı: 6-6,5 lt / 25 kg
Karışımın yoğunluğu: 1,7-1,8 kg/lt
UYGULAMA YÖNTEMİ 
Hazırlanan harç kalınlığı 2-3 mm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. 
Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su 
serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir. Çok daha 
pürüzsüz yüzey elde etmek için iki kat uygulama yapmak gereklidir. Katlar 
arasında bir gün beklenmelidir. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki 
katman nemlendirilmelidir. 
Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda, 
uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı 
buharlaşmaya karşı korunmalıdır. 
SARFİYAT 
1 m² genişliğinde ve 1 mm kalınlığında sıva elde etmek için 1,4 kg kuru ürün 
gereklidir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey ısısı +5°C’nin altında ve +40°C’nin 
üzerinde olmamalıdır. 
• Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin ısısı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. 
• Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24-48 saat 
arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan    ve dondan korunması gerekir. 
Aletlerin Temizlenmesi 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Maxi-
Retrom 622 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
AMBALAJ 
25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba. 
DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajında, serin (+5°C ile +35°C arasında) kuru ve kapalı 
ortamda depolanmalıdır.
RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. 
GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi 
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) 
bakılmalıdır. 
SORUMLULUK 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti  sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (02/2015). 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç 
prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir.

Malzemenin yapısı
Doğal hidrolik kireç, mikronize karbonatlar 
ve ince agrega içerir.

Renk Kirli beyaz-Sarımtırak

Basınç dayanımı >15 kg/cm²  (7 gün, TS EN 196-1)

Dane boyutu 0-0,6 mm

Basınç dayanım 11 kgf/cm² (90 gün, TS EN 196-1)

Nem geçirgenliği µ <14

Maxi Retrom 622
İnce Sıva
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Puzolanik Kireç Esaslı, Tarihi Yapı Onarım Harcı 
ÜRÜN TANIMI
Maxi-Retrom 632, tarihi yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç esaslı, çimento 
içermeyen, yüksek mukavemetli, tiksotropik onarım harcıdır. 
KULLANIM YERLERİ
• Yığma duvarların mantolanmasında, 
• Kemer ve tonozların mantolanmasında, 
• Duvar ve sıva onarımlarında, 
• Duvar derzlerinde karbon çubukların yerleştirilmesinde, 
• Yığma temellerin onarımı ve güçlendirilmesinde, içine agrega ilave edilerek 
döşeme onarımları veya kalın mantolama uygulamalarında onarım harcı olarak 
kullanılır. 
AVANTAJLARI
• Çimento içermez.
• Mekanik dayanımları yüksektir. 
• Yapışma dayanımı yüksektir. 
içerdiği suda çözülebilir tuzlar sınırlandırılmıştır. 
• Kolay hazırlanır ve uygulanır. 
• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir. 
• Kapiler su emme özelliği düşüktür. 
• Çiçeklenme direnci yüksektir. 
UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
Yüzey Hazırlığı 
Tarihi kagir yapıların onarılacak ve sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve 
temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, 
gres, pas ve parafin gibi maddelerden iyice temizlenmelidir. Maxi-Retrom 632  
uygulanacak duvar yüzeyinin, harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için 
önceden nemlendirilmesi gerekmektedir. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli 
veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek serbest su 
bulunmamalıdır. 
Karıştırma
Uygun su miktarı, ölçek yardımıyla temiz bir karıştırma kovasına boşaltılır. Maxi-
Retrom 632, yavaş yavaş ilave edilerek 400 - 600 devirli bir karıştırıcı ile 3 - 4 
dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 
5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma 
hazır hale gelir. 
Karışım Oranları 
Karışım suyu miktarı: 8-8,5 lt / 20 kg
Karışımın yoğunluğu: 2,1 kg/lt
UYGULAMA YÖNTEMİ 
Hazırlanan harç, kalınlığı 1-5 cm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. Harcın 
suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su serpilerek 
yüzey, çelik veya ahşap mala ile istenilen şekilde bitirilir. 
Birden fazla kat halinde yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleşmeden 
önce, her bir katman 5 cm kalınlığında olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Yeni 
katman uygulanmadan önce bir önceki katman nemlendirilmelidir. 
Taze harç içerisine ağırlıkça % 30-35 oranında temiz yıkanmış, dane boyutu 5-20 
mm arasında değişen agrega ilave edilerek şap ve beton benzeri kalın uygulamalar 
için harç hazırlanabilir. Harç hazırlığı sırasında istenilen kıvama göre su miktarı 
(%10-15) bir miktar arttırılabilir. 
Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlar, 
uygulamadan sonra 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı buharlaşmaya 
karşı korunmalıdır. 

SARFİYAT  
10 mm kalınlık için 17 kg/m² toz üründür. 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C’nin altında ve +35°C’nin 
üzerinde olmamalıdır. 
• Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. 
• Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24 - 48 saat arasında 
güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir. 
Aletlerin Temizlenmesi  
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Maxi-
Retrom 632 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
AMBALAJ 
20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba 
DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak 
depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı ve 
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, 
paletler üst üste konulmamalıdır. 
RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar 
uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içerisinde kullanılmalıdır. 
GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi 
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi 
için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
SORUMLULUK 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki 
ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Maksikol Kimya 
San. ve Tic. Ltd. Şti  sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya 
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (02/2015).
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç 
prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir.   

Malzemenin yapısı Puzolanik kireç esaslı ve özel agregalar içerir.

Su buharı geçirimliliği µ≤35

Basınç dayanımı 15 N/mm2  ( TS EN 1015-11) 

Dane boyutu 0-0,6mm

Kapiler su emme 0,2 Kg/m2min0,5

Uygulanacak zeminin 
sıcaklığı +5°C / +35°C

Elastite modülü 14,000 N/mm2  

Tam kürlenme 
süresi(+23°C) 7 gün

Maxi Retrom 632 
Tamir Harcı
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Doğal Hidrolik Kireç
ÜRÜN TANIMI
Maxi-Retrom 621, horasan harcı  imalatında kullanılmak üzere eski üretim 
teknikleri ile düşük sıcaklıklarda (900°C) pişirilmiş, çimento içermeyen 
doğal hidrolik kireç. 
KULLANIM YERLERİ 
• Sıva yapımında, 
• Taş ve tuğla duvar örme işlerinde, 
• Derz imalatlarında, kullanılacak horasan harcı hazırlanmasında bağlayıcı 
olarak kullanılır. 
AVANTAJLARI
• Çimento içermez. 
• Düşük sıcaklıklarda geleneksel yöntemlerle pişirilmiştir. 
• Tarihi dokuya uyumlu farklı özelliklerde harç imalatına imkan verir. 
• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir. 
UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
Yüzey Hazırlığı 
Tarihi kagir yapıların onarılacak ve sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz 
ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü 
yağ, gres, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Uygulama yapılacak 
duvar yüzeyinin, harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden 
nemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa uygun bir 
tıkaç yardımı ile kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı 
engelleyecek serbest su bulunmamalıdır.
Karıştırma 
Harç analizinde belirtilen malzemeler ölçülerek gerekli miktarlarda 
karıştırılırlar. Karışma yine horasan harcı formülünde belirtilen miktarda 
su ve Maxi-Retrom 621 eklenerek homojen bir kıvam elde edilene kadar 
karıştırmaya devam edilir. 
Uygulama Yöntemi 
Hazırlanan harç kalınlığı projesinde belirtilen kalınlıklarda mala ile 
uygulanır. Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş 
harcın üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen 
şekilde bitirilir. Birden fazla kat halinde yapılacak uygulamalarda, 
bir önceki katman sertleştikten sonra nemlendirilmeli ve yeni katın 
uygulanmasına başlanmalıdır. 
Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda, 
uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı 
buharlaşmaya karşı korunmalıdır. 
SARFİYAT 
Horasan harcı formülasyonuna göre değişkendir. 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
• Uygulama yapılırken ortam ve yüzey ısısı + 5°C’ nin altında ve 40°C’nin 

üzerinde olmamalıdır. 
• Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin ısısı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. 
• Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24-48 saat 
arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir. 
Aletlerin Temizlenmesi 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. 
Maxi-Retrom 621 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden 
temizlenebilir. 
AMBALAJ 
25 kg’lık kraft torba. 
DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajında, serin (+5°C / +35°C arasında), kuru ve 
kapalı ortamda depolanmalıdır. 
RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama 
ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi 
Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden 
dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) 
bakılmalıdır.
SORUMLULUK 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili 
yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan Maksikol Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti  sorumlu tutulamaz. 
Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları 
hükümsüz kılar (02/2015).
TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin yapısı Doğal hidrolik kireç

Renk Açık kahverengi

Uygulama sıcaklığı +5°C /+40°C

Maxi Retrom 621
Hidrolik Kireç
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Yüksek performanslı, çok elastik, Su Yalıtımı Sağlayan, seramik yapıştırma 
harcıdır.
ÜRÜN TANIMI
Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı,  çok elastik seramik yapıştırma harcı.
AVANTAJLARI
• Konforlu uygulama imkanı.
• Seramik üzeri seramik uygulamaları, yüzme havuzları, yoğun trafiğe maruz 
zeminler, yerden ısıtmalı döşemeler, astarlanmış alçı yüzeylerde güvenli ve 
sağlam yapışma.
UYGULAMA ALANLARI
•Seramik, granit seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin, 
iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine  döşemesinde kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
İç mekan duvar: Çimento bazlı sıva, brüt beton, alçı sıva ve alçı panel, 
betopan, eski seramik kaplama.
İç ve dış mekan zemin: Çimento bazlı şap, beton döşeme, eski seramik 
kaplama.
Dış mekan duvar: Çimento bazlı sıva, Brüt beton, eski seramik kaplama ve 
cam mozaik.
Yüzme havuzları: Çimento bazlı sıva veya şap, brüt beton.
UYGULAMA SINIRI
• Metal yüzeylerde uygulanmaz 
• Dış cephelerde 2000 cm²’e kadar olan seramikler 6 m’den yükseğe, 2000 
cm² ile 3600 cm² arasındaki seramikler ise 3 m’den yükseğe uygulanmaz.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Kullanılabilme süresi : Max. 4 saat
Çalışılabilme süresi : Max. 30 dakika
Düzeltilebilme süresi : Max. 20 dakika
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat (duvarda ve zeminde)
Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre: 24 saat (yoğun trafiğe  maruz 
zeminler için 1 hafta)
Uygulama kalınlığı : 3-10 mm arası (tek veya çift taraflı yapıştırma)
PERFORMANS
Başlangıç  yüksek çekme yapışma  mukavemeti:  ≥1 N/mm²
Suya daldırdıktan  sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti: ≥1 N/mm²
Isıyla yaşlandırdıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti: ≥1 N/mm²
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme
Yapışma  mukavemeti : ≥1 N/mm²
Enine deformasyon : S2 ≥ 5 mm
Uzatılmış açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti:
(en az 30 dak. sonra) : ≥ 0,5 N/mm²
Kayma : ≤ 0,5 mm
Sıcaklık  direnci : -30°C / +80°C arası.
Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı 
farklılığından ötürü değerler değişebilir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
• Derz uygulamasında maxicoll ultraflex kullanılmalıdır.
• Açık renk seramik, mermer ve granit gibi kaplamaların döşenmesinde beyaz 
maxicoll ultra konfor  kullanılmalıdır.
• Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 
mm.’den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
• Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası 
yok olana kadar beklenmelidir.
Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler Maxicoll ultra konfor uygulamasından 
en az 24 saat önce maxicoll tamir harcı ile onarılmalıdır.
• 7 mm.’nin altındaki bölgesel onarımlar Maxicoll ultra konfor kullanılarak 
yapılabilir.
Uygulama şartları
• Ortam sıcaklığı +5°C / +35°C arası.
•Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde 
uygulanmamalıdır.
•Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
•Uygulama esnasında maxicoll ultra  konfor’un yüzeyde film oluşturmamasına 
dikkat edilmeli, film oluşmuş ise o kısım yeniden taraklanmalıdır.
Uygulama
•Ortalama 6,25-7 lt kadar su ile 25 kg’lık Maxicoll ultra konfor, tercihen düşük 
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.
•Maxicoll konfor 5 dakika dinlendirildikten sonra,  uygulama öncesinde 1-2 
dakika daha karıştırılmalıdır.
•Harç, yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın 
diş boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin 
düzgünlüğüne  göre belirlenmelidir.
•Aşağıda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, 
hem de seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır. (Çift taraflı yapıştırma)
•Granit seramik, doğal kompoze taş vb. için, iç mekan zemin uygulamalarında 
500 cm², iç mekan duvar uygulamalarında 120 cm²
•Seramik, fayans vb. için, iç mekan zemin ve duvar uygulamalarında 1600 
cm²’den büyük seramikler.
•Tüm dış mekan, zemin ve duvar uygulamalarında.
•İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı 
atılmalıdır.
Ambalaj: Net 25 kg’lık torbada (palette 60 adet, 1500 kg)
Renk: Beyaz ve gri.
Uygulama aletleri: El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala.
Raf ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
• Belirtilen süreler +20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda 
süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
• Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama 
şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Tüketim
Seramik Tarak Tüketim
120 cm² 6x6x6 mm tek taraflı yapıştırma 4 kg/m² 
  çift taraflı yapıştırma 5-6 kg/m²
120 cm² / 500 cm² arası     8x8x8 mm tek taraflı yapıştırma 5 kg/m²
  çift taraflı yapıştırma 6,5 kg/m²
500 cm² / 3600 cm² arası   10x10x10 mm tek taraflı yapıştırma 5,5 kg/m²
  çift taraflı yapıştırma 7-8 kg/m²

Ultra Konfor
Yapıştırma Harcı
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ÜRÜN TANIMI
3 bileşenli mineral dolgulu su bazlı epoksi beton, asfalt kaplama boyasıdır.
KULLANIM YERLERİ
Her türlü asfalt ve beton zeminlerin koruyucu olarak kaplanması, 
boyanmasında, güvenlik amaçlı yol koridorlarının oluşturulmasında, bisiklet 
ve yaya yollarının belirlenmesinde, toplu taşım araçlarına ait parklarda, 
bahçelerde ve çocuk oyun sahalarının beton ve asfalt zeminlerinin koruyucu 
ve dekoratif amaçlı olarak kaplanmasında ve boyanmasında kullanılır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan ve kirden arındırılmış olmalıdır.
Yüzeydeki serbest parçalar temizlenmelidir.
Yüzeylerdeki yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir.
UYGULAMA
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey özelliklerine ve renk tipine göre 
A+B karışımı içerisine renklendirici olan C bileşeni katılarak renk homojen 
olana kadar tekrar karıştırılıp isteğe göre ürünün toplam miktarına % 5 su 
ilave edilerek uygulamaya hazır hale getirilir.
Karışımı yapılmış ürün en geç 2,5 saat süre içinde kullanılmalıdır. Aksi 
halde ürün kimyasal reaksiyon gösterdiğinden dolayı sertleşecek ve geri 
dönüşümü mümkün olmayacaktır. Ürün uygulandıktan sonra tam kuruma 
süresi ve hafif yaya trafiğine açılması 24 saattir. 
DİKKAT 
+10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Uygulama esnasında ve uygulama sonrasında zemin 24 saat süre ile 
yağmur, dolu ve kar yağışı gibi olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
DEPOLAMA
VOC YÖNETMELİĞİ 2004/42  /  VOC DECOPAINT DİREKTİFİ
Ürün +5°C / +35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza 
edilmelidir. 
EU-Direktifi 2004/42’ye göre, kullanıma hazır üründe izin verilen 
maksimum uçucu organik bileşik (VOC) içeriği (Ürün katagorisi IIA/j tip 
WB) 140 g/L’dir (2010 limit).
POWER CONCRETE/ASPHALT PAINT’in kullanıma hazır şekilde 
maksimum VOC içeriği  <140 g/L’dir

Tipi
TS EN 1504-2 / Nisan 2008 Prensip 
5 (PR): 5.1 Fiziksel Direnç / Yüzey 
İyileştirme Kaplama Uyg. (C)

Renk Beyaz (RAL renkleri)

Görünüm Yarı Mat

İnceltici Su

Ağırlıkça Katı Madde, % 70

Yoğunluk 1,50 g/cm³

Sarfiyat 0,600-0,700 kg/m2

Ambalajı 19 kg A Bileşeni / 1 kg B Bileşeni / 1 kg C 
Bileşeni Renklendirici Toplam Set: 21 kg

Karışım Oranı (A / B / C) 19 / 1 / 1

Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Diyaframlı Pompa

Karışım Ömrü 2,5 saat / +23°C

Kuruma Süresi 1 saat / +23°C

Raf Ömrü 1 yıl

Mekanik Mukavemet Zamanı 7 günden itibaren

Ekipman Temizliği Su

Aşınma Direnci (TABER) 2356,7 mg TSE 8103 EN ISO 5470-
1:2002

Kapilar Su Emme ve Su 
Geçirgenliği 0,015 (kg/m², h0,5) TS EN 1062-3:2008

Tuzlu Suya Dayanım Uygun TS EN ISO 9227

Çarpmaya Direnç Sınıf 1 TS EN ISO 6272-1:2006

Çekmede Kopma 2,1 (N/mm²) TS EN 1542:2001

Işık Haslığı(Full Tone) 7

Isıl Dayanım -40°C / +90°C

Çekmede Kopma 2,1 (N/mm²) TS EN 1542:2001

Işık Haslığı(Full Tone) 7

MAXIPOWER
Beton-Asfalt Kaplama 
Boyası
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TANIM
Beton ve harçlarda priz geciktirici katkı malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Orta ve uzun süreli priz gecikmesi istenen her türlü beton ve harçlarda, 
yüksek sıcaklıklarda her türlü betonun kalitesinin yükseltilmesinin istendiği 
durumlarda, geniş hacimli beton dökümlerinde, yerleştirme koşullarının 
uzun zaman alacağı durumlarda, uzun mesafe taşıma işlerinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Hava sıcaklığı, çimentonun cinsi ve tazeliği priz süresini etkiler. MAXI 
SLOW için uygun dozaj şantiyede test numuneleri hazırlanarak tespit edilir.
Karışım suyu veya taze betona uygun dozajda ilave edilerek kullanılır.
AVANTAJLARI
Priz sürelerini kontrollü olarak uzatır. Hidratasyon ısısı düşer, sıcak 
havalarda beton dökümüne olanak tanır. Nihai mukavemetleri etkilemez. 
İşlenebilirliği artırır.
Döküm işlemini kolaylaştırır.
SARFİYAT
İstenen gecikme süresi ve diğer koşullara bağlı olarak çimento ağırlığının
%0.25 - 2,00’si oranında kullanılır.
AMBALAJ
30 kg’lık plastik bidonlarda.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır. Direkt güneş 
ışığından uzak yerlerde saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
depolanmalıdır. Depolama alanları havalandırılmalıdır.
UYARI: +10ºC’nin altında +30ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni 
beton min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. 
Kullanma sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması 
gereklidir. Cilde temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması 
veya yutulduğu takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve 
daha fazla bilgi için Maxicoll  Teknik Servisine başvurulmalıdır.
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.

MAXI BOND 1

Su Geçirimsizlik Katkısı
ÜRÜN TANIMI
Maxi Bond 1 Beton ve harç karışımında kapiler boşluk ve gözenekleri 
dolduran, kullanıma hazır, sıvı su geçirimsizlik beton katkı maddesidir.
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
• Kullanıma hazırdır
• Ekonomiktir
• Harcın priz süresi ve mukavemetine etki göstermez
• Harcın nefes almasını sağlar
• Klorür içermediğinden, betona zarar vermez
• Beton yapıdaki donatının korozyona uğramasına neden olmaz
KULLANIM ALANLARI
Maxi Bond 1 Tüneller, temeller, kanallar, su depoları, Men holler, su 
havuzları ve tüm beton uygulamalarında.
UYGULAMA DETAYLARI
• Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
• Katkı karışım suyuna 1:5, beton için ise, çimento oranının %1 / %2 
oranında eklenerek kullanılır.
• Uygulama yüzeyleri, her türlü kalıntı, yağ, toz ve tüm kirleticilerden 
arındırılmalıdır.
TEKNİK BİLGİ
Kimyasal Bileşim İnorganik bileşikler

Renk Sarı

Yoğunluk  ( kg/lt ) 1,05 (± 0,03 )

pH 10 (± 1 )

AMBALAJ
120 kg, 30 kg ve 10 kg’lık plastik bidonlarda.
DEPOLAMA KOŞULLARI / RAF ÖMRÜ
Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden 
itibaren 24 aydır. Ürünü dondan ve ateşten koruyunuz
NOTLAR
Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçek değer elde edilen veriler, Maxicoll Yapı 
Kimyasalları’nın kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik 
gösterebilir.
DiKKAT
Kesin geçirimsizlik için iki kat uygulama yapılmalı. Uygulama +5°C / +40°C 
arasında yapılmalı, daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda ortamın 
uygun ısıya gelmesi beklenmelidir. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat 
direkt güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir. Tam 
olarak kürlenmemiş malzemenin su ile teması önlenmelidir. Kullanılan 
aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Püskürtme 
makinaları tiner ile temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik 
yöntemlerle temizlenir.
UYARI
Uygulama sırasında iş 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 SLOW 
Beton Priz Geçiktirici



32

Epoksi Grout Ankraj Harcı

Epoksi reçine esaslı 3 bileşenli tiksotropik duvar tamir harcıdır. 
TANIM
Epoksi reçine, sertleştirici ve özel dolgulardan oluşan  dikey uygulamalara 
uygun tiksotropik tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Korozyondan veya başka sebepten hasara uğramış kolon ve kiriş 
tamirlerinde, aşınmadan dolayı oluşan çukurların doldurulmasında, her 
türlü taş ve beton tamirinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Maxicoll epoksi duvar tamir harcı, uygulanması çok kolay bir malzemedir. 
Su ve gaz geçirimsizdir. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Betona mükemmel 
aderans sağlar. Mekanik mukavemetini çok hızlı alır.
Yüzeyin Hazırlanması
Tamiratı yapılacak yüzey sudan arındırılmalı, toz, yağ, kir v.b. malzemeler 
yüzeyden temizlenmelidir. Yüzeyde zayıflamış parçalar bulunmamalıdır.
Malzemenin Hazırlanması
A ve B bileşeni yavaş devirli bir karıştırıcı ile birbirine karıştırılır. Karıştırmaya 
homojen gri bir renk alıncaya kadar devam edilir.
DİKKAT
Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi 
etkilenmekten korumak için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle 
gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze sıçradığı takdirde, yaklaşık 
15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Gıda 
maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.
NOT
Uygulama yapılacak betonun yaşı, ortam koşullarına bağlı olmak şartı ile 
minimum 4 hafta olmalıdır.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
UYARI
+10ºC’nin altında +30ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni beton 
min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. Uygulama 
sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gereklidir. Cilde 
temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması veya yutulduğu 
takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve daha fazla bilgi 
için Maxicoll Teknik Servisine başvurulmalıdır.

Tip Epoksi Esaslı Reçine

Renk Gri (karışım)

Yoğunluk 2,10 kg/lt

İşlenebilirlik Süresi 25°C 130 dk

Basınç Dayanımı 1 Günlük 50 - 70 N/mm² 
7 Günlük 70 - 110 N/mm² 

Çeliğe Yapışma 7 Günlük 15-20 N/mm² 

Betona Yapışma 4 N/mm² (beton kopar)

Epoksi Reçine Esaslı Üç Bileşenli, Akıcı Montaj Harcı
TANIM
Epoksi Grout, epoksi reçine, sertleştirici ve özel granülasyonlu agregaların 
birleşiminden oluşan,solventsiz üç bileşenli akıcı montaj tamir grout 
harcıdır.  Epoksi Grout , karıştırıldıktan sonra akıcı bir dökum harcı haline 
gelir. Yüksek mukavemetli rotresiz bir malzemedir. Dökum harcı olarak 
beton, taş, hare, çelik, alüminyum ve ahşap zeminlerde uygulanır.
KULLANIM ALANLARI
Çok yüksek mukavemet gerektiren, hassas makine temellerinde yatak 
lama malzemesi olarak, yatay betonarme elemanların çatlak onarımlarında, 
Mekanik köprü derzlerinin montajında, makine temellerinde, ray 
montajında ve aşınmaya karşı yüksek dirençli kaplama malzemesi olarak, 
havaalanı pist tamirinde, köprü mesnetlerinde ve karayollarında derz 
onarımında kullanılır. Endüstriyel döşemelerde, beton havaalanı pistlerinde 
tamir amacıyla kullanılır. Akıcı kıvamda olduğundan zemindeki filiz ve rot 
ekilmesinde kullanılır. 
ÖZELLİKLERİ
Rotresiz, hızlı sertleşir. Yüksek mekanik mukavemet.Aşınma ve 
çarpmaya mükemmel direnç. Mükemmel kimyasal dayanım. Betona ve 
çeliğe mükemmel aderans. Yüksek basınç, eğilme, çekme, dayanımı. 
Solventsizdir. Uygulama kolaylığı; kendiliğinden yerleşir.
UYGULAMA
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki hasarlı, gevşek beton parçaları temizlenmeli, kalan sağlam yüzey 
pürüzlendirilmelidir. Uygulanacak beton yüzey en az 21 günlük olmalıdır. 
Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, 
donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.Yüzeyde 
su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun bir Maxiplug Şok Tıkaç ile 
kapatılmalıdır. Yüzeydeki yağ, boya, kireç vb. kalıntılar temizlenmelidir. 
Uygulama Yöntemi
Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra B bileşeni A bileşenine eklenerek 
düşük devirli bir karıştırıcı ile 3 - 4 dakika karıştırılmalıdır. Daha sonra C 
bileşeni ilave edilip, karışım homojen renk alıncaya kadar karıştırılır. Harcı 
zemin tamiratında hazırlanan açıklıktan içeri dökün ve yeterli statik basınç 
uygulayın. Geniş hacimler, katlar halinde dökülmelidir. İlk dökülen kat 
sertleşip soğumaya başlar başlamaz ikinci kat  dökülmelidir.
Uygulama kalınlığı her katta min. 3 mm, maks. 50 mm aralığında olmalıdır.
Filiz Ekiminde: Akıcı kıvamda olduğundan, dökülecek deliği tozdan 
arındırın, filizi veya rotu döndürerek deliğe yerleştirin.
AMBALAJ
5 Kg’lık set (A+B+C) A = 0,666 Kg / B = 0,333 Kg / C = 4 kg
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Epoksi Duvar Tamir Harcı
(A+B+C) 3 Komponentli



33

Epoksi Zemin Tamir Harcı
(A+B+C) 3 Komponentli

Epoksi Köşe Güçlendirme 
Ankraj Macunu

3 komponentli epoksi reçine tiksotropik zemin tamir harcıdır. 
TANIM
Epoksi reçine, sertleştirici ve özel dolgulardan oluşan  yatay uygulamalara 
uygun tiksotropik tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Korozyondan veya başka sebepten hasara uğramış zemin ve döşemelerin 
tamirlerinde, aşınmadan dolayı oluşan çukurların doldurulmasında, her 
türlü taş ve beton tamirinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Maxiepo tamir harcı, uygulanması çok kolay bir malzemedir. Su ve gaz 
geçirimsizdir. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Betona mükemmel aderans 
sağlar. Mekanik mukavemetini çok hızlı alır.
Yüzey Hazırlama
Tamiratı yapılacak yüzey sudan arındırılmalıdır, toz, yağ, kir v.b. malzemeler 
yüzeyden temizlenmelidir. Yüzeyde zayıflamış parçalar bulunmamalıdır.
Malzemenin Hazırlanması
A ve B bileşeni yavaş devirli bir karıştırıcı ile birbirine karıştırılır. Karıştırmaya 
homojen gri bir renk alıncaya kadar devam edilir. Uygulama yapılacak 
betonun yaşı ortam koşullarına bağlı olmak şartı ile minimum 4 hafta 
olmalıdır.
DİKKAT
Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi 
etkilenmekten korumak için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle 
gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze sıçradığı takdirde, yaklaşık 
15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Gıda 
maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.
AMBALAJ
5 Kg’lık set (A+B+C) A = 1,90 Kg / B = 0,60 Kg / C = 2,50 kg
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
UYARI
+10ºC’nin altında +35ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni beton 
min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. Kullanma 
sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gereklidir. 
Cilde temas durumunda hemen temizlenmeli. Göz teması veya yutulduğu 
takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve daha fazla bilgi 
için Maxicoll Teknik Servisine başvurulmalıdır.

TANIM
Düşük viskoziteli, uygun dolgu malzemesi ile karıştırıldığında kendiliğinden 
yayılan, epoksi esaslı iki bileşenli güçlendirme malzemesi.
KULLANIM ALANLARI 
Köşe Seramik, beton ve şaplar üzerine, hafif ve orta trafiğe maruz 
endüstriyel zeminlerde, yükleme boşaltma alanlarında, tamirhane, 
garajlarda ve depolarda güçlendirme malzemesi olarak kullanılır. 
UYGULAMA
Yüzey Hazırlama
Astarlama: Karışım hazırlanmadan önce yüzey tozdan ve hareketli 
parçalardan arındırılmalı ve iyice temizlenmelidir. Ayrıca yüzey düzgünlüğü 
ve tutunmanın (aderans) yüksek olması için Maxicoll Epoksi Astar ile bir 
kat astarlanmalıdır. 
Sarfiyat: (Yüzeye bağlı olarak) kendiliğinden yayılan malzeme oluşu 
nedeniyle akıtılır. Zemin hazırlamada en önemli işlemdir.
Kaplama: Maxicoll Epoksi güçlendirme (A+B) bileşenleri önce kendi 
içlerinde düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşeni 
A bileşeninin içinde düşük devirli karıştırıcı ile 3-4 dakika karıştırılmalıdır. 
Karıştırma sırasında karışımın içinde daha fazla hava oluşmaması için, 
(düşük devirle karıştırılmalıdır) hazırlanan bu karışıma C bileşenini (Toz) 
maksimum 1/1 ölçü yani 2,5 kg karışıma, (1,5/2,5 kg) kuvars kum girilerek 
kendiliğinden yayılan kaplama malzemesi elde edilir. Kendiliğinden yayılan 
malzeme olduğundan dökülerek yayılır.
Teknik Özellikler: 
Tip : A Bileşeni Viskoz sıvı B Bileşeni Viskoz sıvı
   C Bileşeni Kuvars kum 
Yoğunluk : Maxicoll Epoksi Kaplama (A+B) = 1,35 kg/lt 
   Epoksi (A+B) + C komponenti (1:1) = 1,90 kg/lt 
Dayanımlar:
Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B)1 ölçü + C 1 ölçü için;
Basınç 60 N/mm² (EN 196-1 28 günlük kür)
Eğilme 30 N/mm² (EN 196-1 28 günlük kür),
Aşınma 70 mg (DIN 53109 8 günlük kür)
Karışım Ömrü: + 20ºC’de 25 dakika Film kuruma süresi: 2-2,5 Saat 20ºC 
Sarfiyat Kendiliğinden yayılan kaplama:
Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B) + C (1:1) 1 mm kalınlık için 1,9 kg/m²  
Rulo ile kaplama: Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B) 300 gr/m²
Ambalaj: (A+B+C) 5 kg set
A komponent : 1,90 kg kova
B komponent : 0,60 kg kova
C komponent : 2,50 kg torba
Depolama ve Raf Ömrü: Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. 
Malzemeleri dondan koruyunuz. Doğru depolandığında ve açılmamış 
ambalajında 8 aydır .

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK Açık Sarı

YOĞUNLUĞU 1,1 kg/lt

KLOR İÇERİĞİ < % 0,1
UYGULANACAK ZEMİN 
SICAKLIĞI

+10°C  /  +35°C



34

ÜRÜN TANIMI
Karbon elyaf, neredeyse sadece karbon atomlarından oluşan,  uzun ve son 
derece ince iplikçiklerden meydana gelen bir lif demetidir. 
ÖZELLİKLERİ
Karbon liflerden dokunan kumaş inceliğinde, çelikten 4,5 kat daha 
hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon elyafın yüksek 
mukavemet, düşük ağırlık ve düşük ısıl genleşme gibi özellikleri sayesinde 
inşaat mühendisliği alanlarında yatay ve düşey yük taşıyıcılarının 
yüzeylerinde kullanılabilir. Karbon fiber kompozit parçalar, mukavemet, 
sertlik, düşük ağırlık ve anti-korozif özelliklerinin, kritik öneme sahip 
olduğu uygulamalar için, ideal bir çözümdür.
UYGULAMA ALANLARI 
Köprü, viyadüklerin kolon ve kirişlerinin tamirinde, binalarda hafif ve orta 
hasarlı kolon ve kirişlerinin tamirinde ve tarihi eserlerde, cami, minarelerin 
tamiratında kullanılır.
AVANTAJLARI 
Darbe ve sarsıntılarda kolon ve kirişlerin dağılma ve patlamasına karşı 
mukavemet sağlar.
AMBALAJ ŞEKLİ
Kumaş karton boru üzerine sarılmış ve koruyucu film ile kaplanmıştır.

ÜRÜN TANIMI
Tek doğrultuda karbon elyafın epoksi reçine ile lamine edilmesi yöntemiyle 
elde edilen şerittir.
UYGULAMA ALANLARI 
Taşıma ve mukavemet kapasitesinin arttırılması istenen betonarme 
döşeme, kiriş ve köprülerin, kolon güçlendirilmesinde;
Taşıdığı yükün artışı olacak köprülerin güçlendirilmesinde;
Basit eğilme (sehim) yapan kiriş ve balkonlarda;
Demir donatı eksikliği olan kolon, kiriş mukavemetinin arttırılmasında;
Yapı elemanlarının zarar görmesinde;
Basit eğilme (sehim)  yapan döşemelerin tamirinde kullanılır.
Tünel, silo ve köprülerin güçlendirilmesinde,
Fabrika, endüstriyel tesisler ve konut binalarının güçlendirilmesinde,
Tarihi eserlerin güçlendirilmesinde kullanılır.
AVANTAJ VE ÖZELLİKLERİ:
Kolay ve hızlı uygulanarak, kolay kesilebilir.
Çok hafiftir (1 m = 110 gr).
Çok yüksek mukavemete sahiptir.
Korozyon riski yoktur.
Zeminin Hazırlanması:
Zemin yağ, toz, kir ve nemden arındırılmalıdır. Özelliğini kaybetmiş beton 
parçaları kırılıp yüksek mukavemetli Maxicoll tamir harcı ile tamir edilip 
dayanımının artırılması sağlanır.
Uygulama
Maxicoll Epo-Retrom kullanım talimatındaki özelliklere göre karıştırılarak, 
uygulanması gereken betona ve karbon plakaya ince bir tabaka olarak 
sürülür. Hızlı bir şekilde ürün özelliğini kaybetmeden uygulamanın 
yapılması gereklidir.
AMBALAJ
50 mm x 1,4 mm’lik 100 m rulolar halinde.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Elyaf Tipi : Karbon
Çekme Dayanımı : >2800 MPa
Elastisite Modülü : 165.000 MPa (kopmadaki)
Kalınlık : 1,4 mm
Eni : 50 mm
Kopma Uzaması : >1,20% (min. değer)

KARBON FİBER
ŞERİT

CPUD300 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Elyaf Atkı PA
 Çözgü Karbon A-42 12K
Elyaf Ağırlığı Atkı gr/1000 m  96
 Çözgü gr/1000 m 800
KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Dokuma Şekli Tek Yönlü / UD
Sıklık Atkı iplik sayısı/cm 1,2 ± 0,1   ± 0,15
 Çözgü iplik sayısı/cm 3,8 ± 0,1

Gramaj / Birik Ağırlık gr/m² 316 ± %4
Kalınlık mm   ± %15

CCT600 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Elyaf Atkı Karbon A-42 12K
 Çözgü Karbon A-42 12K
Elyaf Ağırlığı Atkı gr/1000 m  800
 Çözgü gr/1000 m 800
KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Dokuma Şekli Saten 2x2
Sıklık Atkı iplik sayısı/cm 3,8 ± 0,15
 Çözgü iplik sayısı/cm 3,8 ± 0,15
Gramaj / Birik Ağırlık gr/m² 3,8 ± %4
Kalınlık mm 0,6 ± %15

KARBON ELYAF KUMAŞ
CPUD300-CCT600
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MAXICOLL
EPO-RETROM

ÜRÜN TANIMI
İnce uygulamalar için geliştirilmiş, astar gerektirmeyen çift bileşenli 
tutunma gücü yüksek, düşük viskoziteli yapıştırma ve montaj 
malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
• Karbon Elyaf Kumaşların güçlendirme uygulamasında kolon ve kiriş 
yüzeylerinde,
• Karbon fiber şeritlerin betonarme yüzeye montajında,
• Metal, ahşap, plastik yüzeylere tutundurma uygulamasında kullanılır.
UYGULAMA
Karışım hazırlanmadan önce yüzey tozdan ve hareketli parçalardan 
arındırılmalı ve iyice temizlenmelidir. B kompenenti A kompenenti 
üzerine boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılır. 
Uygulamaya hemen geçilir. Kabın içerisindeki ürün 45 dakika 
içerisinde tüketilmelidir. Sıcak havalarda kür süresi artmaktadır. Bu 
nedenle uygulama gecikmeden yapılmalıdır. Sarfiyat 250 – 350 gr/m² 
(yüzeye bağlı olarak) kendiliğinden yayılan malzeme oluşu nedeniyle 
fırça veya rulo ile sürülür.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tip : A Bileşeni viskoz sıvı B Bileşeni viskoz sıvı
Renk : Açık kahverengi viskoz ürün
Yoğunluk : 1,01 kg/lt
Yüzey gözeneksiz sürüldüğünde tek kat. Gözenekli durumda iki kat 
sürülür. Açık alanda yapılan uygulamaların üstü hemen kapatılmalıdır. 
UV ve güneş ışınına dayanıklı değildir. +10ºC’nin altında 
saklanmamalıdır.
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Malzemeleri dondan koruyunuz. Doğru depolandığında ve açılmamış 
ambalajında 8 aydır.
ALETLERİN TEMİZLİĞİ
Karışım kurumadan epoksi tiner ile temizlik yapılabilir. Kuru malzeme 
mekanik yolla temizlenir.

AMBALAJ
5 kg teneke kova.
UYARI
+10ºC’nin altında +35ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni beton 
minimum 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. 
Kullanma sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması 
gereklidir. Cilde temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz 
temasında veya yutulduğu takdirde derhal doktora başvurulmalıdır.
Teknik destek ve daha fazla bilgi için Maxicoll Teknik Servisine 
başvurulmalıdır.
SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. , üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın 
en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla 
temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin 
geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından 
doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan 
ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda 
bildirilen ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.  tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. 
Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde 
sapmalar meydana gelebilir.
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EKOLOJİK ŞAP
Isı ve Ses

Yalıtım Şapı

EKOLOJİK SIVA
Isı ve Ses
Yalıtım Harcı

TANIM
Hafif özel agregalar ve kimyasallar ile güçlendirilmiş, harç şeklinde 
hazırlanıp tek katmanlı uygulanabilen ısı, ses yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANI
Bina iç mekan ve dış mekan duvarlarında yapıya ısı ve ses yalıtım 
niteliği kazandırmak için kullanılır.

TANIM
Hafif özel agregalar ve kimyasallar ile güçlendirilmiş, harç şeklinde 
hazırlanıp tek katmanlı uygulanabilen ısı, ses yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANI
Bina iç mekan zeminlerinde yapıya ısı, ses yalıtım niteliği kazandırmak 
için kullanılır.

Yukarıda sonuçlar 23oC ve %50 Bağıl Nem koşullarından bulunmuştur. Uygulama yapılacak ortam şartlarında değişkenlik gösterebilir. 
ÖZELLİKLERİ
• Buhar difüzyon özelliği içirdiği için yapının nefes almasını sağlar.
• Isı yalıtımı sağladığı için, ısıtma ve soğutma giderlerinde bütçeye katkı sağlar.
• Çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermez.
• Alev almaz, yanmaz. Hazırlanması ve uygulanması kolaydır. Su ile karıştırılıp hazır hale getirildikten sonra uygulanır.
• Hafif olması nedeniyle yapıya fazladan yük etki etmez. Alternatif uygulamalara göre %50 zaman tasarrufu sağlar.
• Homojen bir şekilde uygulanır. Derz, ara katman ve dübel ile montaj gerektirmediğinden ısı köprüsü oluşmaz.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeydeki toz, yağ ve benzeri katmanlar yüzeyden yıkama ya da raspa yöntemi ile temizlenmelidir.
Gevşek parçalar mekanik yöntemler ile sağlam zemine ulaşıncaya kadar temizlenir. Boyalı yüzeylerde ise çentme yöntemi ile yüzey pürüzlendirilerek, 
HAYZUN MAX sıva için tutma yüzeyi oluşturularak aderans sağlanır. Emici ve kaygan yüzeylerde ise yüzey MAXİCOLL BRÜT BETON ASTRARI ile 
astarlanmalıdır. 
Isı, ses yalıtım harcı, mekanik karıştırıcı (mikser) ile tek seferde torbanın tamamı, ağırlığının + %60 oranında su üzerine dökülerek karıştırılır. Yaklaşık 
5 dakika malzeme homojen haline gelinceye kadar karıştırılır. Uygulama sırasındaki beklemelerden dolayı malzeme katılaşmaya başlayacağından, 
bu gibi durumlarda su ilave etmeden mekanik olarak 2-3 dakika karıştırılarak tekrar kullanılabilir.
Sıva makinesi ya da çelik mala yardımıyla 2 cm’lik katmanlar halinde uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyin hafifçe ıslatılması malzemenin yüzeye 
daha iyi yapışmasını sağlayacaktır.
RAF ÖMRÜ 12 ay (kuru ortam)
Uygulama Sıcaklığı: +5oC ile +30oC arası

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Gri-Beyaz
Ambalaj : 25kg torbalarda kuru toz
Kuru Yığın Yoğunluğu : 475+50 kg/m³ 
Eklenecek Su Miktarı : %60-65 L su / 25kg
Taze Harç Yayılma : (143-144) mm (±%1)
Isıl İletkenlik : T2 (<0,20 W/m.K)
Ses Yalıtım Değeri : 18 db (1,5 cm/500mhz)

Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı : <15 u
Kılcal (Kapiler) Su Emme : W2
Sarfiyat : 4,5-5,5 kg/m² (1cm kalınlık için)
Sertleşmiş Sıvanın Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti: (035-038) N/mm²
Basınç Dayanımı : CS I (0,4-2,5 N/mm²)
Taze Harcın Hava Muhtevası : %18±1
Yangın Sınıfı : A1
Uygulama Kalınlığı : min. 2 cm (tek katta)



Brüt Beton Görünümlü Hazır Renkli Sıva
ÜRÜN TANIMI
Akrilik emülsiyon esaslı, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan, 
mala ile desen verilen, brüt beton görünümüne sahip dekoratif, hazır 
renkli sıvadır.
UYGULAMA ALANLARI 
İç ve dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral 
yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere 
uygulanabilir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Brüt beton efekti verir, dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, 
içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını 
sağlar, alkaliye dayanıklıdır, solvent içermediği için kokmaz, insan ve 
çevre sağlığına zarar vermez, uzun ömürlüdür, suya dayanıklıdır, renk 
ustası ile renklendirilebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
(23°C ve %50 Bağıl Nem) 
Genel Bilgiler: 
Renkleri : Gri ve beyaz. Beyaz renk, renk ustası ile renklendirilebilir. 
Dokusu : Düz, pürüzlü 
Yapısı : Emülsiyon esaslı 
İncelticisi : Su 
Uygulama Bilgileri: 
Uygulama Sıcaklığı : (+5°C) - (+35°C) 
Kuruma Süresi: 
Yüzey kuruması yaklaşık: 24 saat 
Tam kuruması : 2 - 3 gün 
Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. 
Tüketimi: Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak ortalama 1,5 kg/m² 
Uygulama Aletleri : Çelik mala 
Uygulama Talimatı 
Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek 
kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine 
uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün 
beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır. 

Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. 
Eski yüzeyler su ve soda çözeltisi ile yıkanarak durulanmalı ve kuruması 
beklenmelidir. 
Gerekiyorsa uygun bir tamir harcı  ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve 
yüzey düzeltilmelidir. 
Yüzey, seçilen sıva rengine uygun renkte Sıva-art astarı ile 2 kat 
astarlanmalıdır. 
SIVA-ART homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerektiğinde 
uygulama kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir. 
Astar kuruduktan sonra, SIVA-ART mala ile düzgünce yüzeye yayılmalıdır. 
SIVA-ART farklı desen ve kalınlık istendiği taktirde, mala ile perdahlanabilir, 
iki kat uygulama yapılabilir.
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. 
Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve 
uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum +5°C olmalı ve yüzey 
yağış almamalıdır. 
Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek 
bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir. 
Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı 
ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı şarjların kullanılacak 
olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.
AMBALAJ VE DEPOLAMA Rutubete dayanıklı 25 kg’lik plastik kovalarda. 
Ağzı açılmamış ambalajında, +5°C / +35°C arasında depolanmalıdır.
UYARILAR 
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. S2 Çocukların ulaşabileceği 
yerlerden uzak tutunuz. S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. 
S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S 37 Uygun eldiven giyin. 
S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. S61 Çevreye 
salıverilmesinden kaçının.

SIVA-ART
Akrilik Esaslı

Dekoratif Sıva
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