Bu kitapçık, yapıda Arslanlı kalitesini tercih eden mimar, mühendis, usta, işçi
ve son kulanıcılar için; Seramik, Fayans ve Doğal Taş’ları yapıya uygularken
faydalanılacak detaylı bilgi ve pratik ipuçlarından oluşmaktadır.
Sadece kar amacı güden bir kurum felsefesinden çok, insana, çevreye ve tüketicisine
dost bir firma yapılanmasına sahip olan Arslanlı markası, bu kitapçığı siz değerli
tüketicilerine destek vermek ve ürettiği ürünlerden maksimum fayda sağlamanız
adına hazırlayıp kullanımınıza sunmuştur.
Arslanlı markası, bu kitapçıkla Seramik – Fayans – Doğal Taş uygulamalarını basit
ve anlaşılır biçimde kullanıcıların bilgisine sunmayı hedeflemiştir. Farklı uygulama
seçeneklerini ve bunlara ilişkin teknik performans ve analiz tabloları ile şartname
ve uygulama adımlarını Seramik – Fayans – Doğal Taş Uygulama Rehberi’nde
bulabilirsiniz.
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Seramik uygulamalarında yüzey teşhisi

Kontrol edilmesi gereken 7 temel nokta
Sorunsuz bir seramik uygulaması için, uygulama yüzeyinin iyi teşhis edilmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi en önemli koşullardan biridir. Uygulama yüzeyi; düzgün, sağlam, temiz olmasının yanı sıra uygun
astar ile kaplanmalıdır. Uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır.

Yüzeyin düzgünlüğü bir mastar
ile kontrol edilmeli, mastardan
sapmalar 7 mm’yi aşmamalıdır.
Yoğun trafiğe maruz zeminler için
5 mm idealdir.

1 m2’lik bir alanda sapmalar
%20’nin altında ise bölgesel
onarım yapılmalı, sapmalar
%20’nin üzerinde ise genel
onarım yapılmalıdır.

2. Yüzey sertliği

Seramik uygulamasından sonra seramiklerin yüzeyden kopmaması ve zeminde çatlakların oluşmaması için zemin
sağlam olmalıdır.

2.1 Sivri uçlu bir alet ile birçok
noktadan çizgiler çizilerek zeminin
sağlamlığı kontrol edilmelidir.

2.2 Çekiç veya murç yardımı ile
eski şap ve çimento esaslı sıvalar
için farklı derinliklerde zeminin
sağlamlığı kontrol edilmelidir.
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Seramik uygulamalarında yüzey teşhisi

3. Yüzey sağlamlığı

Hareketli zemine sahip olan ahşap ve döşemeler, beton veya seramik kaplı zeminlere göre daha hareketli olması
sebebi ile yüzeyin sağlam ve düzgün olması gerekmektedir.

3.1 Zemin hareketliliği ahşap, yer
döşemesi ve parke için geçerlidir.

Üzerinde yüründüğünde birleşim yerleri ve zeminde oynama olmamalıdır.
Hareketlilik mevcut ise döşeme sabitlenmeli veya benzer bir malzeme ile
onarılmalıdır.

4. Yüzey emiciliği

Yüksek emicilğe sahip yüzeyler, yapıştırma harcının erken donmasına ve yüzeyden seramiklerin kopmasına sebep
olacaktır.

3.2 Ahşap döşeme veya parkeler

4.1 Yüzey
ıslatılmalıdır.

su

ile

hafifçe

4.2 Su 1 dakikadan daha kısa
sürede yüzey tarafından emilirse
“çok emici” olarak kabul edilmeli
ve emici yüzeyler için kullanılan
Arkim Arseal Poly 3411 ile
astarlama yapılmalıdır.

5. Yüzey aderansı

Eski uygulama hataları, yeni uygulanacak seramik yapıştırıcısının yüzeyden ayrılmasına neden olabileceği
için, giderilmelidir.
5.1 Seramik döşemeli yüzeylerde
çekiç veya spatula yardımı ile
eski seramiklerin hareketli olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
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Seramik uygulamalarında yüzey teşhisi

5.2 Çukur kısımların onarımı ve oynayan seramiklerin yeniden
yapıştırılması gereklidir.

5.3 Boyalı yüzeylerde boyanın sağlamlığını kontrol etmek için bıçak ya
da falçata yardımı ile boyayı keserek kareleme yöntemi uygulanmalıdır.
10x10 cm’lik bir alan içerisinde 2x2 mm’lik kareler oluşturulmalıdır.

5.4 Küçük karelerin % 80’i
dökülmüyorsa boya sağlam kabul
edilmeli, aksi halde boyalı yüzey
sökülmelidir.

6. Yüzey temizliği

Sorunsuz bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır.

6.1 Spatula yardımıyla tüm alçı,
çimento, boya vs. kalıntıları temizlenmelidir. Yüzey iyice temizlendikten sonra Arkim Arseal Poly
Prımer uygulanmalıdır.

6.2 Yüzeyde bulunan tutkal
vb.
kalıntıları
tamamen
temizlenmelidir. Temizlendikten
sonra akrilik bazlı, bitümlü ve
epoksi bazlı kalıntılar üzerine
Arkim Arkontak uygulanmalıdır.
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6.3 Yüzeyde bulunan vernik, bal
mumu vb. kalıntılar kazınarak
ve
hatta
sistre
yapılarak
temizlenmelidir. Tozlar yıkanıp
zemin kuruduktan sonra Arkim
Arkontak uygulanmalıdır.

Seramik uygulamalarında yüzey teşhisi

6.4 Beton yüzeyde bulunan
yapışmayı azaltıcı tüm kalıntılar
yüksek basınçlı yıkama, kumlama
metodu veya çelik tel fırça ile
temizlenmelidir.

7. Yüzeyin nemlendirilmesi ve astarlanması

Eski uygulama hataları giderilmeden yeni seramik uygulamasına başlanılmamalıdır. Aksi takdirde yeni
uygulanacak seramik yapıştırıcısının yüzeyden ayrılmasına neden olabilir.
7. Brüt beton gibi emiciliği yüksek zeminler fırça ile su serpilerek nemlendirilmelidir. Alçı blok, alçı levha, alçı sıva
gibi yüzeylere Arkim Arkontak uygulanarak yüzeyin su emiciliği düşürülerek aderans arttırılmış olur.
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Seramik yapıştırıcılarında uygun
yatak kalınlığının oluşturulması

Seramik yapıştırma harcı ile elde edilen kaplama yatağının, farklı fonksiyonları da mevcuttur. Bunlar; yüzey
ile kaplamanın hareket farklılıkları ile oluşabilecek problemleri önlemesi ve yüzeyi su etkisinden koruma ve
tesviye düzensizlikleri ortadan kaldırmasıdır. Kullanıma uygun olarak kullanılmayan durumlarda aşağıdaki
problemlere rastlanılır.
1. Kaplama yatağının bünyesindeki boşluklar,
derz dolgularının içine nüfuz eden suyun
uygulama yüzeyine ulaşmasına neden olur. Bu
durum, küf kokusu oluşturabilir. Su geçişi, sızıntı
kanallarını genişletebilir. Hatta seramik ile yüzey
arasında kalan su, donup genleşerek seramikleri
yüzeyden ayırabilir.

2. Kaplama yatağının bünyesindeki boşluklar,
derz dolgularının içine nüfuz eden suyun
uygulama yüzeyine ulaşmasına neden olur.
Seramik kaplama malzemeleri kırılgan yapıya
sahiptir. Bu nedenle uygun bir kaplama yatağı
ile tam olarak desteklenmemiş seramik alanları,
sandalye ayağı veya yüksekten düşen bir cisim
gibi noktasal yüklere maruz kaldığında, çatlama
veya kırılmalar oluşabilir.

3. Kaplama yatağının kalınlığı da önemlidir.
Kaplama yatağının çok ince uygulanması
durumunda, çimento esaslı yapıştırıcı çok çabuk
kuruyarak nihai mukavemetin elde edilmesine
engel olur. Zeminde hareketin beklendiği
durumlarda yapıştırıcı, bu hareket imkanını
sunabilmelidir. İnce uygulanmış kaplama yatağı
ise bu imkanı vermeyecektir.

4.
Kaplama yatağındaki farklılıklar, bazı
kaplama malzemelerinin yüzeyine yansır. Bazı
seramikler ile kireç taşı ve mermer gibi doğal
taşların yüzeylerine, yapıştırma harcı ile temas
edilen yüzeylerde yapıştırma harcının yansıması
oluşur. Temas etmediği noktalarda ise yapışma
gerçekleşmeyecektir. Bu durum, yapışma
kuvvetinin azaldığı anlamına da gelecektir.
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Dişi mala seçimi

Yapıştırıcı uygulamalarında uygun mala kullanımı, gerekli yapıştırma katmanının sağlanmasına yardımcı
olur ve kaplama malzemesinin tesviye edilmesini sağlar. Islak alanlar, dış mekanlar ve tüm zemin
uygulamalarında kaplama malzemesinin tam olarak yapışmış olması gerekmektedir. Yapıştırıcı ile kaplama
malzemesinin temasının tam olarak sağlanabilmesi için kaplamanın yapıştırıcıya döndürme/kaydırma
işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gerekir. Ve bu işlem sonrası, herhangi bir kaplama malzemesi
kaldırılarak temas edilen yüzey kontrol edilir.
Kaplamanın boyutuna göre seçilecek dişli mala ve uygulama şekli önemlidir.
(Tek/Çift taraflı yapıştırma)

Tam yapışma sonrası yatak
derinliği: 3 mm
Dış mekan duvar veya iç mekan
ıslak hacim duvarları
Diş ölçüsü: 8x8 mm
Diş genişliği: 8 mm

İç mekan duvar (Islak hacim
hariç):
Diş ölçüsü: 6x6 mm
Diş genişliği: 6 mm
Min. %70 yapışma sonrası yatak
derinliği: 3 mm

Mozaik seramikler:
Diş ölçüsü: 3x3 mm
Diş genişliği: 3 mm
Tam yapışma sonrası
yatak derinliği: 1,5 mm

Zemin uygulamaları:
Diş ölçüsü: 20 mm çaplı yarım daire
Diş genişliği: 10 mm
Tam yapışma sonrası yatak derinliği:
3-4 mm

Büyük boyutlu kaplamalar:
Kaplama boyutlarının
büyük olması ya da arka
kısmında geniş nervür ve
benzeri dişler bulunması
durumunda, yapıştırılacak
yüzeye ek olarak kaplamanın
arka yüzeyine de yapıştırıcı
uygulaması yapılmalıdır (çift
taraflı yapıştırma).
9
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Büyük ebatlı kaplama malzemeleri ile
zemine uygulama yapılması

Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin kullanımının artması, özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda
yapıştırıcının görevini daha da zorlaştırmaktadır.
Zemin, sıcaklık ve ortam nemine bağlı olarak hareket eder.

Sıcaklık ve bağıl nem oranındaki değişiklikler zeminde genleşme ve büzüşmelere neden olacaktır. Farklı bir
malzemeden üretilmiş olan kaplama kullanılan alanlarda ise farklı oranlarda genleşme ve büzüşmeler
yaşanacaktır. Bunun sebebi, aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
- Uygulama yüzeyi olan şap, priz alma sürecinde hacimsel olarak küçülebilir.
- Sıcak iklim şartlarında genleşme olabilir.
- Su ile yoğun temas sonucu rutubete bağlı genleşme olabilir.
Büyük boyutlu kaplamalar, küçük boyutlu olanlara göre daha fazla gerilime maruz kalır.

Kaplama malzemesi ile yapıştırıldığı yüzeyin temas noktalarının kaplama merkezinden uzaklığı, oluşacak
gerilimin artmasına sebep olur. Bu sebeple kaplama malzemesi boyutunun büyüklüğü, gerilim ile doğru
orantılıdır, ve küçük ebatlı kaplama malzemesine kıyasla daha büyük bir gerilime sebep olacaktır.
Zemindeki sapmalar büyük boyutlu kaplamalar üzerinde daha büyük oranda gerilim yaratır.

Düzgün olmayan bir yüzeyde boyutsal sapma meydana geldiğinde, rijit olan kaplama malzemesi aynı şekilde
sapma yapmayacaktır. Yüzeydeki boyutsal sapma için kaplamanın kapatmaya çalışacağı fark, büyük boyutlu
malzemelerde daha fazla olacaktır. Bu sebeple daha fazla gerilime sebep olacaktır. Bu durum için kullanılan
yapıştırıcının elastik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
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Doğru uygulama için
uygun yapıştırıcı

Uygulama öncesinde seçilecek yapıştırıcı; ısı farkı, nem veya üzerindeki yük sebebiyle oluşabilecek gerilimleri
absorbe edebilecek performansa sahip olmalıdır. Bu amaçla farklı kaplama boyutları ve uygulama yüzeyleri için
formüle edilen bazı ARSLANLI önerileri aşağıdaki gibidir.
		
		Arkim Arfıx
Arkim Arfıx Plus
		
Arkim Arfıx Plus Set
		
Arkim Argranit
Önerilen Ürünler
Arkim Argranit Plus
		
Arkim Arfıx Rapıd
		
Arkim Arfıx Ready
		
Arkim Arfıx Pool
		
Rijit yüzeyler (Çimento esaslı şap, beton gibi)
2000 cm2 ’ye kadar olan seramik: Arkim Arfıx, Arkim Arfıx Plus, Arkim Arfıx Plus Set, ArkimArfıx Rapıd, Arkim
Arfıx Pool
2000 cm2 ’ye kadar olan mermer (Yatay): Arkim Argranit, Arkim Argranit Plus
3600 cm2’ye kadar olan granit seramik: Arkim Arfıx Plus Set, Arkim Arfıx Plus, Arkim Argranit Plus
3600 cm2’ye kadar olan mermer, dış mekan (Dikey): Arkim Argranit Plus
Çok sınırlı hareket edebilecek yüzeyler (Alttan ısıtmalı döşeme gibi)
2000 cm2’ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer: Arkim Arfıx, Arkim Arfıx Plus Set, Arkim
Argranit, Arkim Argranit Plus,
Sınırlı hareket edebilecek yüzeyler (Ahşap döşeme gibi)
2000 cm2’ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer: Arkim Arfıx Ready, Arkim Arfıx Plus Set
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Doğal taş uygulaması

Doğal kaplama malzemeleri ve doğal taşlar, seramik kaplama malzemelerinden farklı uygulama koşullarına
sahiptir. Bu sebeple uygulamaya başlamadan önce malzeme özelliğinin belirlenmesi ve ön hazırlığın doğru bir
şekilde yapılması çok önemlidir.
1. Tüm doğal taşlar aynı özelliklere sahip değildir.

Doğal taşlar, gözeneklilik bakımından ve hareket kabiliyetleri değişkenlik gösteren malzemelerdir. Granit ve
mermer gibi doğal taşlar daha yoğunken, bazı doğal taşların gözenekliliği ise daha fazladır. Arduvaz gibi taşların
yüzeyi daha engebelidir.
2. Doğal taşlar ile düzgün bir tesviye yapılması

Sabit kalınlığa sahip olmayan bazı kaplama malzemeleri ile yapılan uygulamalarda düzgün bir tesviye elde
etmek çok zordur. Bu kaplamalar için, kalınlık farklılıklarını ortadan kaldırabilecek yatak kalınlığı sunabilecek bir
yapıştırıcı kullanılmalıdır.
3. Açık renkli kaplama malzemelerinde yapıştırıcı uygulaması kaplama yüzeyine yansıyabilir.

Bazı kaplama malzemeleri yarı saydam olup, kullanılan yapıştırıcının yüzeye yansımasına neden olarak
yüzeyde daha koyu bir renk görünmesine sebep olacaktır. Bu sebeple, bu tür kaplamalar ile gri renkte
yapıştırıcıların kullanımı tercih edilmemelidir.
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Doğal taş uygulaması

4. Kaplamalar çizilme ve lekelenmelere karşı hassas olabilir.

Derz dolgu uygulamasından sonra, kaplama yüzeyinde kalan dolgu artıklarının henüz yaşken tespit edilmesi
zordur. Kuruduktan sonra da temizlenmesi son derece zahmetlidir. Gözenekliliği yüksek kaplamalarda da
özellikle koyu renk derz dolguları içerisindeki pigment, uygulama sırasında kaplamayı boyayarak temizlenmesini
güçleştirebilir. Mermer vb. gibi yumuşak sırla kaplanmış kaplama yüzeylerini çizebilir.
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Doğal taş uygulamalarında
uygun yapıştırıcı ve derz dolgu

Kullanılacak yapıştırıcı ve derz dolgusunun seçiminde; kaplama boyutları, uygulama alanı ve yüzeyi dikkate
alınmalıdır.
Önerilen Ürünler
		

Arkim Arfıll
Arkim Arfıll Flex

Kaplama özelliğinin belirlenmesi
Gözeneklilik oranı düşük doğal taş kaplamalar, yüksek mukavemetli yapıştırıcılar ile uygulanmalıdır. Açık renkli
kaplamalar ile beyaz yapıştırıcılar tercih edilerek yüzeye yansıma riski ortadan kaldırılabilir.

Uygun yatak kalınlığının oluşturulması
Kalın yatak yapıştırma harcı Arkim Arfıx Plus, Arkim Argranit, Arkim Argranit Plus 5-20 mm yatak kalınlığında
uygulama imkanı sağlayarak hem yüksek yoğunluklu doğal taşlar için gerekli olan yatak kalınlığı, hem de
kalınlık farklılığı gösterebilen kaplama malzemelerin tesviyesine olanak sağlar. Uygulama tek tabaka halinde
kesintisiz olmalı ve bölgesel yapışma metodu tercih edilmemelidir.
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Bozuk zeminlerde
seramik uygulaması

Uygulama sonrası yüzey düzgünlüğünün sağlanması hem estetik hem de emniyet açısından önemlidir. Normal
uygulama tekniği tesviyeli yüzeyler için problemsizken, tesviyesi düzgün olmayan zeminlerde ise problemler
oluşturabilir.
1. Kaplanmış yüzeyin düzgünlüğünü elde etmek
daha zordur.
Dişli mala belli bir açıda kullanıldığında harcın tüm yüzeye
eşit olarak yayılmasını sağlar. Kaplama malzemeleri de
zemine eşit kuvvet uygulanarak döşendiğinde, tüm
yüzeyin eşit seviyede olması sağlanacaktır. Ancak,
zeminin bozuk olduğu durumlarda bazı seramikler
yüksekte kalacak ve düzgün bir tesviyeye ulaşmak
mümkün olmayacaktır.

2. Zemindeki boşlukları doldurmak süre alır.
Derin boşluklar, seçilen yapıştırıcının tavsiye edilen yatak
kalınlığından daha fazla kullanılmasına neden olabilir. Bu
boşlukların fazla olması zaman kaybına neden olacaktır.

3. Seramik üzerine seramik uygulamalarında
problemler oluşabilir.
Seramik üzerine seramik uygulamasında, yukarıda
bahsedilen sorunlar birleşebilir. Bazı seramiklerin
uygunsuz döşendiği için sökülmesi gerektiği gibi,
bazılarının da yüksekliklerinde farklılıklar ortaya çıkabilir.

4. Bazı doğal taşlar sabit kalınlıkta değildir.
Bazı doğal taş kaplama malzemeleri kendi içlerinde ve
birbirleri arasında farklı kalınlıklara sahiptir. Bu türden
kaplamalar daha kalın uygulama olanağı sağlayan
yapıştırıcılar kullanılarak uygulanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

İyi bir uygulama için yüzey koşullarına ve kaplama
türüne uygun bir yapıştırıcı kullanılmalıdır

Uygulama yüzeyine göre farklı çözümler sunulabilir. Düzgün olmayan yüzeyler tesviye harcı kullanımıyla
düzgün bir zemin elde edilebilir, ancak sabit kalınlığa sahip olmayan kaplamalar için kalın yataklı bir yapıştırıcı
kullanılmalıdır. Zemindeki derin boşluklar ise bir tamir harcı ile doldurulmalıdır.
		Arkim Argranit
Arkim Argranit Plus
		
Arkim Arseal Poly Primer
		
Arkim Arseal Epoxy Coat
Önerilen Ürünler
		Arkim Arrepaır Thın
		Arkim Arrepaır Thıck
Arkim Arfloor SL
		
Çözüm 1:
Tesviye ürünü uygulaması
Tesviye harcı, yüzeydeki bozuklukları giderecek, seramikler arasındaki boşlukları dolduracak ve yeni kaplama
uygulaması öncesi zemini hazırlayacaktır. Tesviye uygulaması öncesinde yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam
olmalı, yüzeyde kaplama varsa sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Yüzey, tesviye harcı uygulamasından en az
30 dakika önce inceltilmeden Arkim Arastar veya Arkim Arseal Poly Primer ile astarlanmalı, mevcut kaplamalı
yüzeyler ise Arkim Arseal Epoxy Coat ile astarlanıp Min. 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeye Arkim Arfloor
SL uygulanırken varsa dilatasyon derzlerine uyulmalıdır. Kaplamalar, uygulama yerinin ve kaplama malzemesinin
özelliklerine uygun olarak seçilecek çimento esaslı bir yapıştırıcıyla uygulanmalı, 24-48 saat arası priz alması
beklenerek derz dolgu uygulamasına geçilmelidir.

Çözüm 2:
Kalın yataklı seramik yapıştırıcısı uygulaması
Kaplamaların farklı kalınlıklara sahip olması durumunda kalın yataklı bir yapıştırıcı kullanılmalıdır. Bu
uygulama aynı zamanda zemindeki bozuklukların da giderilmesine yardımcı olur. Yüzeyin sağlamlığı kontrol
edilmeli ve sağlam olmayan bölümler yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Seramikler, 20 mm’lik yatak
kalınlığına kadar uygulama imkanı veren Arkim Arfıx Plus, Arkim Argranit veya Arkim Argranit Plus ile
döşenmeli, 48 saat priz alması beklenerek derz dolgu uygulamasına geçilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

İyi bir uygulama için yüzey koşullarına ve kaplama
türüne uygun bir yapıştırıcı kullanılmalıdır

Çözüm 3:
Tamir harcı uygulaması
Bölgesel bozuklukların olması durumunda problemi tamir harcı ile çözmek daha doğru olacaktır. Yüzeyin
sağlamlığı kontrol edilmeli, sağlam olmayan bölümler yüzeyden temizlenmelidir. Onarımı yapılacak bölgenin
kenarlarında açık köşeler bırakılmalıdır. Yüzeydeki boşluklar Arkim Arrepaır Thın veya Arkim Arrepaır Thıck ile
doldurulmalı ve 24 saat bekledikten sonra üzerine son kat uygulaması yapılmalıdır. Seramikler, uygulama yerinin
ve kaplama malzemesine en uygun çimento esaslı yapıştırma harcı ile döşenmelidir. 24-48 saat arası beklenerek
derz dolgu işlemine başlanılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Pürüzsüz ve su emiciliği düşük yüzeylerde
seramik uygulaması

Eski seramik kaplı ya da boyalı yüzeylere seramik uygulaması önceki kaplamanın yüzeyden temizlenmesi ve
yüzeyin onarımının yapılmasını gerektirir, bundan dolayı bu işlemler ciddi bir şekilde zaman kaybı söz konusudur.
Elverişli durumlarda ise kaplamanın eski kaplama üzerine yapıştırılarak işlem yapılması daha kolay ve zamandan
tasarruftur. Fakat bu uygulamada esas olan yüksek mukavemete sahip bir yapıştırıcı ve özel bir dikkattir.
1. Standart çimento esaslı seramik yapıştırıcıları
tamamen pürüzsüz yüzeylere yapışmaz.
Mekanik kilitlenme aksiyonu: Normal çimento esaslı bir
seramik yapıştırıcı, zemine mekanik kilitlenme aksiyonu
ile tutunur. Ürün bünyesinde bulunan çimento, yüzeydeki
girinti, boşluk ve delik gibi pürüzlüklere fiziksel olarak
tutunur ve bu bağı sağlam bir yapışma için kullanır.

Yüzeye yetersiz tutunma: Yüzeyin pürüzsüz olması ise
seramiğin tutunmasını azaltarak kaplamayı yüzeyden
kolayca ayıracaktır. Eski seramik kaplama ve boyalı yüzeyler
üzerine yapılacak uygulamalar, bu özelliği gösterecektir.
Su emmesi düşük olan kaplamalar ile yapılan uygulamalar
da benzer bir durum görülecektir.

2. Bu tip yüzeylerin su emiciliği son derece düşüktür.
Bu durum, yapıştırıcı bünyesindeki suyun daha uzun
sürede sistem dışına çıkabilmesine neden olur.
Eski seramik yüzeye seramik uygulaması: Toz haldeki
yapıştırıcılar bünyelerindeki suyun büyük bir kısmını
kaybetmedikleri sürece mukavemet kazanamazlar.
Özellikle eski seramik kaplı ve boyalı yüzeyler üzerine
büyük boyutlu kaplama uygulamasında bu süre daha da
uzayacaktır. Düşük sıcaklıklarda norrnal çimento esaslı
yapıştırıcıların priz alma süresi ve kuruması günlerce
sürebilir. Kuruma süresini uzatan diğer bir etkende
kuruma tamamlanmadan derz işlemine geçilmiş
olmasıdır. Derz işlemine geçilmesi çimento esaslı
yapıştırıcının bünyesinde bulunan suyun çıkışına engel
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda bünyesinde
su bulunduran çimento esaslı yapıştırıcı, derz dolguya
aktararak bünyesindeki çözünmemiş tuzları derzin
yüzeyine taşır. Bu da çiçeklenme olarak adlandırılan beyaz
harelenmeyi oluşturur. Çiçeklenme normal şartlarda
da oluşmaktadır, fakat buharlaşması engellenmiş su
miktarının fazla olması durumunda, çiçeklenmenin olma
ihtimalini kuvvetlendirecektir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Pürüzsüz ve su emiciliği düşük yüzeylerde
seramik uygulaması

Eski seramik kaplı ve boyalı yüzeyler gibi pürüzsüz ve su emiciliği düşük yüzeyler üzerine yapılan
seramik / granit seramik uygulamalarında, yüksek performanslı yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
Yüksek polimer takviyeli modifiye oranına sahip yapıştırıcılar, tutunması zor yüzeylerde güçlü bir kimyasal bağ
oluşturarak mekanik tutunma konusundaki problemleri giderir.

1. Aşama
Yüzey hazırlığı
Mevcut yüzeyin sağlam olduğundan
ve üzerine gelecek yapıştırıcı ile seramik ağırlığını kaldırabilecek durumda olduğundan emin olunmalıdır.
- Alçı ortalama 20 kg/m2 taşıma
kapasitesine sahiptir. Bu sebeple
hem eski kaplamanın hem de yeni
seramik katmanının ağırlığı göz
önüne alınarak hesaplanmalıdır.
- Boyaların tutunma mukavemetleri
oldukça düşük seviyelerdedir. Fakat
epoksi ve sentetik boyalar, yeterli
mukavemete sahipken emülsiyon
esaslı boyalar değildir. Yüzeyden
arındırılmaları gerekmektedir.
-Mevcut kaplamanın, esnek bir yüzeye (ahşap veya yerden ısıtmalı zemin)
yapışmış olması durumunda,yeni
kaplama da esnek olması gerekeceğinden üst seviyede bir yapıştırıcı
kullanılması gerekecektir.
- Yüzeyin aşındırılması yapıştırıcının
yüzeye tutunma mukavemetini
artıracaktır.
- Yüzeyin yağ, cila, kir ve tozlardan
tamamen arındırıldığından emin
olunmalıdır.

2. Aşama
Seramik uygulaması
Seramikler, polimer modifiyeli veya
yapıştırıcılar
esaslı
dispersiyon
kullanılarak uygulanmalıdır. Arkim
Arfıx Ready, Arkim Arfıx Plus,
Arkim Argranit Plus veya Arkim
Arfıx Plus Set.

3. Aşama
Derz dolgu uygulaması
Bu tür yüzeylerde, yapıştırıcının
suyu
bulunan
bünyesinde
sistemden atması normal bir yüzey
uygulamasından daha uzun süreceği
için bekleme süresi arttırılmalıdır. Bu
süre büyük boyutlu kaplamalarda
daha uzun olması
gerekmektedir. Derz boşlukları,
özelliklerine
yerinin
uygulama
bakılarak seçilmelidir. Köşe ve duvar
birleşim yerlerinde elastomerik
macun (Arkim Arseal Polymastıc)
uygulanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Derz dolgu uygulamalarında
karşılaşılabilecek durumlar

Derz dolgu uygulamaları sırasında gerek derz dolgunun kimyasal yapısı, gerekse de kullanılan kaplama tipinden
oluşabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır.
1. Derz dolgularda karbonatlaşma (Çiçeklenme)

Seramik yapıştırıcısı tam olarak kurumadan derz
uygulamasına geçildiğinde seramik yapıştırıcısının
bünyesinde bulunan suyun çıkışı engellenmiş olur.
Bu durumda yapıştırıcı bünyesinde kalan su, yapıştırma harcından derz dolguya nüfuz eder ve bünyesindeki çözünmemiş tuzlar derz yüzeyine taşınır. Bu
duruma KARBONATLAŞMA (ÇİÇEKLENME) denir.

Karbonatlaşma, daha çok düşük sıcaklık, yüksek nem
olduğu durumlarda oluşur. Genellikle koyu renk derz
dolgularda görülür.

2. Aynı renge sahip derz dolgusunun, farklı kaplama tiplerinin etkisi ile farklı su emme oranlarına sahip
olması; derz dolguların renklerinde farklı tonlamalara sebep olduğu aşağıda görülmektedir.

Duvar seramiği E %10

Yer seramiği E < %3

Porselen seramik E < %0,5

3. Bazı derz dolgu renkleri toz halde iken beyaz/açık renk tonlarında görünür. Ancak içerisindeki pigmentler su
ile ıslanınca gerçek rengini verir.

4. Derz dolgularında kullanılan suyun önerilenden daha fazla kullanılması durumunda aşağıdaki problemlerle
karşılaşılabilir.
Derz dolgusunun yüzey mukavemetinin düşmesi ve tozuma (tebeşirlenme).
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Bozuk zeminler üzerine seramik veya
doğal taş kaplama uygulaması

PROBLEM
Bozuk zeminlerde üzerine yapılan seramik uygulamaları sonrası, seramiğin yüzey düzgünlüğünün sağlanması
hem estetik hem de güvenlik açısından önemli bir durumdur. Normal uygulama kriterleri düz zeminler için
olumlu sonuç verirken, bozuk zeminlerde ise normal uygulama bazı problemler ortaya çıkarabilir.

Zeminin bozuk olduğu durumlarda bazı seramik
noktaları yüksekte kalarak, düzgün bir tesviyenin
sağlanmasına engel teşkil edecektir.

Bölgesel derin boşluklar, yapıştırıcının önerilen
yatak kalınlığından daha fazla kullanılmasına
neden olarak, yapıştırıcı tüketimini artıracaktır.

- Bu durumlarda kalın yatak seramik yapıştırıcısına ihtiyaç vardır (Arkim Arfıx Plus veya Arkim Argranit Plus).

Bazı doğal taş kaplamalar makine yardımıyla kesilmek yerine, doğal kırık düzlemlerin kesilmesiyle
üretilir.

Bu şekilde doğal taş kaplama malzemelerinin
kendi içlerinde ve birbirleri arasında kalınlık
farkı oluşturmasına sebep olur.

- Bu türden kaplamalar için, kalınlık farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde yatak kalınlığı sağlayabilen
yapıştırıcılar tercih edilmelidir (Arkim Arfıx Plus veya Arkim Argranit Plus).
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmeli ve sağlam
olmayan bölümler yüzeyden tamamen ayrılarak
temizlenmelidir.

Yüzeydeki yağ, toz ve çimento kalıntıları tazyikli
suyla temizlenmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Bozuk zeminler üzerine seramik veya
doğal taş kaplama uygulaması

UYGULAMA
Yüzey nemlendirildikten sonra
Arkim Arfıx Plus ve Arkim
Argranit Plus yüzeye uygulanıp,
kalınlığı dişli çelik mala ile
ayarlanmalıdır.

İç mekan, zemin uygulamalarında
1100 cm2, duvar uygulamalarında
500 cm2’den büyük seramiklerde
ve tüm dış mekan zemin
çift
uygulamalarında
yöntemi
yapıştırma
yönlü
uygulanmalıdır.

İyi bir yapışma için lastik çekiç
yardımıyla kuvvet uygulanarak
hava dışarı atılmalıdır. En az 24
saat sonra Arkim Arfıll veya
Arkim Arfıll Flex ile derz dolgu
geçilmelidir.
uygulamasına
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Büyük ebatlı kaplama döşemesi

PROBLEM
Büyük ebatlı kaplamaların uygulanması dikkat, özen ve iyi bir planlama gerektirir.
Kaplamalar; TS EN 14411 Standardı dahilinde şekillendirme yöntemi ve su emme yeteneğine göre sınıflandırılır.
Standarda göre kaplamaların ebadı arttıkça, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi
kriterlerde tolerans aralıkları da artacaktır. Taraklama yöntemi ile tek taraflı yapıştırma işlemi büyük ebatlı
kaplama uygulamaları için zayıf kalacak, kaplama ile yüzey arasında boşluklar kalacaktır. Oluşan bu boşluklar
zamanla problem oluşmasına neden olabilecektir.

Bu sebeple büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında yüzeye her noktadan tutunabilmesi için mutlaka
çift taraflı yapıştırma işlemi ile uygulama yapılması gerekmektedir (Hem uygulama yapılacak yüzeye hem de
kaplamanın arkasına yapıştırıcı uygulanmalıdır).
Uygulayıcılar, iki kaplamayı birbirine sırt sırta vererek, kaplamanın iç bükeyliğini görme eğiliminde olsalar da, bu
yöntem, iki kaplamanın sapması birleşeceğinden sağlıksız bir sonuç verecektir.
Ebatın büyümesinden kaynaklı oluşacak zayıf boşlukları ve boyutsal değişikliklerin telafisinin sağlanabilmesi için
mutlaka yüksek performanslı, elastik bir seramik yapıştırma harcı (Arkim Arfıx Plus, Arkim Arfıx Plus Set, veya
Arkim Argranit Plus) ve elastik bir derz dolgu (Arkim Arfıll Flex) seçilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Büyük ebatlı kaplama döşemesi

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Yüzey, temiz, kuru ve sağlam
olmayan
Sağlam
olmalıdır.
bölümler yüzeyden tamamen
ayrılarak temizlenmelidir.

UYGULAMA

Yüzey nemlendirildikten sonra yüzeye Arkim Arfıx Plus, Arkim
Arfıx Plus Set veya Arkim Argranit Plus uygulanıp, kalınlığı dişli
çelik mala ile ayarlanmalıdır.

zemin
yapılacak
Uygulama
Yüzeyin
olmalıdır.
terazide
düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar
ile kontrol edilmeli ve mastardan
sapmalar 3 mm’yi aşmamalıdır.
Daha derin çatlak ve boşluklar
Arkim Arrepaır Thın veya Arkim
tamir
ile
Thıck
Arrepaır
edilmelidir.

Seramiklerin ebatı büyüdükçe, iç
bükey oluşmakta ve çift taraflı yapıştırma işlemi gerektirmektedir.

Seramikler arasında 5 mm derz
boşluğu bırakılmalıdır. Bırakılan
derz boşluklarına 24 saat sonra
Arkim Arfıll Flex uygulanmalıdır.
Her 50 m2’lik alan için ise en az 10
mm’lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Balkon ve teraslarda seramik döşemesi

PROBLEM
Balkon ve teraslarda seramik kaplamalar, dış ortamda bulunduklarından dolayı daha fazla olumsuz etkiye maruz
kalırlar.

Bu tür yüzeylerde iklimsel etkenler
sebebi ile termik deformasyonlar
oluşur.

Yağmur suları düzenli tahliye edilmediklerinde zamanla seramik uygulamasına zarar verecektir.

Bu etkenlerden kaynaklı, istenmeyen durumların yaşanılması kaçınılmazdır.

- Bu sebeple yapılacak yalıtım ve seramik uygulaması ciddi önem arz etmektedir.

Yağmur suyunun tahliye edilebilmesi için gerekli zemin eğiminin
verilmesi,

Mekanik ve termik deformasyona
dayanıklı elastik bir yapıştırma
harcı uygulaması,

Yeterli amortisör etkisi gösterebilecek elastik bir derz dolgu harcı
kullanımı,

Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla
dikey ve yatay köşeler Arkim Arrepaır Thın, Arkim Arrepaır Thıck, Arkim Arseal Set veya Arkim
Arseal Set Plus ile pahlanmalıdır.

Su yalıtımı yapılacak yüzey temiz
su ile ıslatıldıktan sonra Arkim
Arseal Acrylic, Arkim Arseal Set,
Arkim Arseal Set Plus veya Arkim Arseal Tech fırça veya mala
ile tüm yüzeye birbirinin dikine 2
kat olarak uygulanmalıdır.

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Hazırlanan tesviye harcı (Arkim
Arfloor SL) zemine boşaltılmalı
ve tahliye oluğuna doğru Min. %1
oranında eğim verilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Balkon ve teraslarda seramik döşemesi

UYGULAMA

Su yalıtımı uygulamasının tamamlanmasından Min. 3 gün sonra,
seramik uygulamasına geçilebilir.
Yüzey ne mlendirildikten sonra
seramikler Arkim Arfıx Pool,Arkim Arfix veya Arkim Arfıx Plus
ile çift taraflı yapıştırma yöntemi
ile uygulanmalıdır.

Her 50 m2’lik alan için en az 10
mm’lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır (Boyu 8 mm’yi geçmemelidir).

Seramik uygulamasından 24 saat
sonra derzleme işlemine geçilmeli
ve derz dolgu olarak Arkim Arfıll
Flex kullanılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Alttan ısıtmalı zeminlerde seramik döşemesi

PROBLEM
Alttan ısıtmalı zeminlerde ani ısı değişiklikleri olması sebebi ile yapılacak seramik uygulaması doğru ürün
seçimi ve kullanımıyla da uzun ömürlü olacaktır.

Isıtıcı kanalların yüksek sıcaklıklara ulaşması, seramik yapıştırıcı
ve derz dolguda genleşmelere
sebep olur.

Sistemin kapatılması ile soğuyarak büzüşürler.

- Bu sebep ile, yapılacak olan seramik uygulamasının doğru ürün ile yapılması önem kazanır.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Yüzey, temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Sağlam olmayan bölümler
yüzeyden tamamen ayrılarak temizlenmelidir.

Yüzeyin düzgünlüğü 2 m’lik bir
mastar ile kontrol edilmeli ve 3
mm’yi aşmamalıdır. Daha derin
çatlak ve boşluklar Arkim Arrepaır Thın veya Arkim Arrepaır
Thıck ile tamir edilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Alttan ısıtmalı zeminlerde seramik döşemesi

UYGULAMA

Nemlendirilen yüzeye Arkim
Arfıx Plus Set uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Seramikler arasında en az
3 mm’lik, köşe ve duvar birleşim
yerlerinde ise ortalama 10 mm’lik
derz aralığı bırakılmalıdır.

Derz aralıkları Arkim Arfıll Flex ile
derzlenmelidir.

Köşe ve duvar birleşim yerlerinde
elastomerik macun Arkim Arseal
Polymastıc uygulanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Alçı panel üzerine uzun ömürlü
bir seramik uygulaması

PROBLEM
Alçı panel, iç mekanlarda genellikle bölme duvar oluşturmak amacıyla kullanılan bir malzemedir. Kolaylıkla
deformasyona uğraması sebebi ile üzerine uygulanacak seramik yapıştırıcının esnek olması gerekmektedir.

Standart harç, yapısından dolayı
alçı panel üzerinde tam bir tutunma sağlayamaz ve alçı panel yüzeyinin bozulmasına sebep olur.

Alçı panel harekete, genleşmeye,
titreşime normal bölme duvarlardan daha fazla maruz kalır.

Büyük boyutlu ağır kaplamalar,
alçı panelin deformasyonuna sebep olur.

- Alçı panel üzerine seramik yapıştırmak için esnek, yapışma özelliği güçlendirilmiş bir seramik yapıştırıcısı
kullanılmalıdır.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Alçı panelin sağlamlığı kontrol
edilmelidir.

Paneller arasındaki derzler, alçı vb.
bir malzeme ile doldurulmalıdır.

Taşıyıcı iskeletin doğru ve güvenli
bir şekilde bağlandığı kontrol edilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Alçı panel üzerine uzun ömürlü
bir seramik uygulaması

UYGULAMA

Arkim Arfıx Ready yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile
ayarlanmalıdır.

İç mekan, duvar uygulamalarında;
granit seramik vb. için 120 cm2 seramik, fayans vb. için 900 cm2’den
büyük seramiklerde ve tüm dış
mekan duvar uygulamalarında
çift taraflı yapıştırma yöntemi ile
uygulama yapılmalıdır.

Lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
En az 24 saat sonra Arkim Arfıll
Flex ile derz dolgu işlemine geçilmelidir.

- Alçı panel ortalama olarak 20 kg/m2 taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Yapıştırıcı ve kaplama malzemesi ağırlığı
bu kapasitenin üzerine çıkmamalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Granit seramik döşemesi

PROBLEM
Farklı gözenekliliğe sahip kaplama malzemelerinin yine farklı su emme miktarları bulunmaktadır.

Kaplama malzemeleri su emme
özelliklerine göre sınıflandırılır.

Seramik üretimi su emiciliğinin
azaltılması yönündedir.

Standart seramiklerinin su emme
miktarı % 10’dan fazlayken granit
seramik kaplamaların su emme
miktarı % 0,5’in altındadır.

Düşük su emme özelliği olan
granit seramiğin, standart bir çimento bazlı harçla uygulanması,
mukavemet açısından yetersiz
kalır. Ayrıca, ani ısı değişiklikleri,
genleşme vb. etkenler, kaplamanın yıpranmasına ve yüzeyden
ayrılmasına sebep olur.

900 cm2’den daha büyük boyutlu
seramiklerde yapıştırıcı ile zemin
arasındaki teması azaltan, üretimden kaynaklanan kavisler bulunmaktadır. Bu şekilde mukavemet
kaybı daha da artmaktadır.

Granit seramiğin çok dayanıklı ve
sert olması, malzemenin trafiği yoğun ve ağır makinelerin kullanıldığı sanayi alanlarında kullanımına
elverişli olması sebebi ile tercih
edilir. Bu sebep ile granit seramikler, sağlam bir şekilde yapıştırılması gerekmektedir.

- Doğru uygulama; yeterli oranda polimer katkılı bir seramik yapıştırıcısı ile çift yönlü yapıştırma yöntemi ile
gerçekleşir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Granit seramik döşemesi

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmeli ve sağlam olmayan bölümler
yüzeyden ayrılarak tamamen temizlenmelidir.

Yüzeydeki yağ, toz ve çimento
kalıntıları suyla temizlenmelidir.
7 mm’den daha derin çatlak ve
oyuklar Arkim Arrepaır Thın veya
Arkim Arrepaır Thıck ile tamir
edilmelidir.

UYGULAMA

Yüzey nemlendirildikten sonra
Arkim Arfıx Plus, Arkim Argranit
veya Arkim Argranit Plus yüzeye
uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala
ile ayarlanmalıdır.

İç mekan, zemin uygulamalarında
500 cm2, duvar uygulamalarında
120 cm2’den büyük granit seramiklerde ve tüm dış mekan zemin
ve duvar uygulamalarında çift taraflı yapıştırma yöntemi uygulanmalıdır.

Seramikler arasında en az 3 mm
derz boşluğu bırakılmalıdır. Bırakılan derz boşluklarına 24 saat sonra Arkim Arfıll veya Arkim Arfıll
Flex uygulanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Ziftli yüzeyler üzerine seramik döşemesi

PROBLEM
Daha önceden zift uygulanmış yüzeylere seramik uygulaması yapmak gerekebilir. Bu tip yüzeyler;

Marley kaplanmış ve sökülmüş
yüzeyler

Su izolasyonu amacı ile zift uygulanmış çatı ve teraslardır.

Daha önceden bu gibi durumlarda ziftin yüzeyden temizlenmesi ve daha sonra seramik uygulamasına geçilmesi
gerekirdi. Oysa şimdi; bu tür durumlar için, aderans artırıcı astar (Arkim Arkontak) üzerine yüksek elastikiyet
ve yapışma gücüne sahip yapıştırıcılar (Arkim Arfıx Plus Set veya Arkim Arfıx Ready) ile seramik uygulaması
yapılabilir.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı
Ziftli yüzey üzerine bir kat Arkim
Arkontak fırça veya rulo ile uygulanmalı ve yüzey kuruma için 1-2
saat arasında beklemeye alınmalıdır.

UYGULAMA

Arkim Arfıx Plus Set, sıvı bileşen
ile karıştırılarak 2-3 dakika dinlendirilmelidir. Arkim Arfıx Ready
kullanıma hazır olduğundan uygulamaya hemen geçilebilir.

24-48 saat arası priz alması için
beklenmelidir.

Derz boşlukları Arkim Arfıll veya
Arkim Arfıll Flex ile doldurulmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Çok kısa sürede kullanıma açılacak
mekanlarda seramik tadilatı yapımı

PROBLEM
Yenilenmesi veya tadilatın yapılması gereken süpermarket, hastane, alışveriş merkezi gibi bazı mekanlar, uzun
süre kullanıma kapatılamazlar. Fakat eski bir seramik kaplamasını yenilemek de oldukça fazla zaman almaktadır.

Eski kaplama yeteri kadar sağlam
olmayabilir.

Zemin bozuk olabilir.

Klasik yöntemler ve uygulamalar
arasında beklenmesi gereken süre
zaman kayıpların neden olur.

- Klasik yöntemle;

Eski kaplama yeteri kadar sağlam
olmayabilir.

Veya yeniden şap dökmek gerekir.

Tüm bu işlemler, tadilat için ayrılması gereken süreyi arttırır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Çok kısa sürede kullanıma açılacak
mekanlarda seramik tadilatı yapımı

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Mevcut kaplamanın sağlamlığı
kontrol edilir. Zemini tutup tutmadığına bakılır.

Oyuklar tamir edilmeli, hareketli
seramikler tekrar yapıştırılmalı ve
boşluklar eskisinin aynı olan malzeme ile doldurulmalıdır. Zemin,
kirden arındırılarak yıkanmalı ve
kurumaya bırakılmalıdır.

Yüzey kuruduktan sonra bir kat
Arkim Arkontak rulo ile uygulanmalı ve yüzey Min. 4 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Yapıştırıcı olarak hızlı priz alan
Arkim Arfıx Rapıd kullanılmalıdır.
Uygulama hızı dikkate alınarak
Arkim Arfıx Rapıd harç hazırlanmalıdır.

Duvarda 5 saat, zeminde 12 saat
sonra derz uygulamasına geçilebilir. Derz uygulaması Arkim Arfıll
veya Arkim Arfıll Flex ile yapılmalıdır.

UYGULAMA

Zeminde büyük tesviye farklarının
bulunması halinde, seramik uygulaması öncesinde Arkim Arfloor
SL tesviye şapı ile zemin tesviyesi
sağlanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Seramik kaplı eski bir zemin üzerine
yeni seramik döşemesi

PROBLEM
Zemin kaplamaları zamanla aşınır, hasar görür, kopar veya estetiğini kaybeder.
- Trafiğin yoğun olması ve temizlik, zemin kaplamalarının zaman içerisinde kısmen veya genel 		
itibari ile aşınıp eskimesine neden olur.
- Bazı kazalar veya kötü kullanım sonucu, kaplamalarda hasarlar (kırılma, zeminden ayrılmat)
meydana gelir.
- Böyle durumlar veya istekler doğrultusunda estetik amaçlı değişiklik arzu edilmesine neden 		
olabilir.
Daha önceleri yenileme için, eski seramik kaplamasının sökülmesi gerekirdi;

Eski seramiklerin kırılması, gürültü
ve ek masraflara sebep olabileceği
gibi,

zaman kayıplarına da sebep olmaktadır.

Masraflı, kolay olmayan ve zaman alan hazırlık artık geride kaldı.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Mevcut kaplamanın sağlamlığı
kontrol edilmeli. Zemini tutup tutmadığına bakılmalıdır.

Oyuklar tamir edilmeli, hareketli
seramikler tekrar yapıştırılmalı ve
boşluklar eskisinin aynı olan malzeme ile doldurulmalıdır. Zemin,
kirden arındırılarak yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır.

36

Uygulama Çözüm
Rehberi

Seramik kaplı eski bir zemin üzerine
yeni seramik döşemesi

UYGULAMA

Küçük tesviye farklılıklarının olması durumunda, seramik zemini
teraziye getirmek için Arkim Arfıx
Plus Set, Arkim Arfıx Plus, Arkim
Argranit veya Arkim Argranit
Plus kullanılmalıdır. Zemin 24 saat
kurumaya bırakılmalıdır.

Yeni seramikler zemine, 3600
cm2’den büyükse Arkim Arfıx
Plus, Arkim Argranit Plus ile;
3600 cm2’den küçükse Arkim Arfıx, Arkim Argranit ile yapıştırılmalı ve 24-48 saat arası priz alması
için beklenmelidir.

Derz boşlukları Arkim Arfıll veya
Arkim Arfıll Flex ile doldurulmalıdır. Zemine 4 günden önce ağır
yükler konulmamalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Boyalı veya seramik kaplı bir duvara
yeni seramik döşemesi

PROBLEM
Daha önceleri, eski seramik kaplama veya boyanın üzerine yeni seramik kaplamak için;

Eski seramik kaplama tamamen
yüzeyden ayrılır,

Ve eski boya tamamen temizlenirdi.

- Masraflı, kolay olmayan ve zaman alan hazırlık artık geride kaldı.

Bu yüzeylerin pürüzsüz olması
nedeniyle, standart seramik yapıştırıcısı ile uygulama yapılamamaktaydı.

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Halihazırda bulunan kaplamanın
zemine olan tutunması kontrol
edilmeli, kopmuş olanlar yeniden
yapıştırılmalıdır.
Zemindeki boşluklar, Arkim Arrepaır Thın, Arkim Arrepaır Thıck,
Arkim Arplast Hand veya Arkim
Arplast Mak ile doldurulmalıdır.

Yüzeydeki yağ, toz gibi benzeri kalıntılar mutlaka suyla silinmeli ve
yüzeyin nemi alınarak kurumaya
bırakılmalıdır.

Eski boyalı yüzey, sağlamlığından
emin olunduktan sonra, çekiç
veya spatula ile çentiklenerek pürüzlülük oluşturulmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Boyalı veya seramik kaplı bir duvara
yeni seramik döşemesi

UYGULAMA

Kullanılacak seramik kaplamanın
boyutuna göre seçilen dişli çelik
mala ile Arkim Arfıx Ready uygulanmalıdır.

İç mekan, duvar uygulamalarında,
500 cm2’den büyük kaplamalarda
ve tüm dış mekan duvar uygulamalarında çift taraflı yapıştırma
yöntemi ile uygulama yapılmalıdır.

Derz boşlukları temizlenmelidir.
24 saat sonra Arkim Arfıll veya
Arkim Arfıll Flex ile derz işlemine
geçilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Ahşap döşeme üzerine
seramik döşemesi

PROBLEM
Ahşap döşemeler üzerine seramik kaplanması hassasiyet gerektiren bir işlemdir. Bu tip bir uygulamada standart
bir seramik yapıştırıcısı kullanıldığında;

Ahşap, seramik yapıştırma harcında bulunan sudan etkilenerek
genleşebilir ve seramiklerin kabarmasına neden olabilir.

Uygulama sonrasında bir yük bindiğinde, deformasyona elverişli
olan ahşap döşeme, yapıştırıcının
yüzeyden kopmasına neden olabilir.

Ahşap döşeme arasındaki derzler,
yüzeyde bulunan seramiklerin kırılma ve kopmasına neden olabilir.

Ahşap döşeme yüzeyi tozdan
arındırılmalıdır. Arkim Arkontak,
inceltilmeden karıştırılarak rulo ile
uygulanıp Min. 4 saat kurumaya
bırakılmalıdır.

Ahşap döşeme derzlerine 20 cm.
genişliğinde tela konulmalı ve
Arkim Arfıx Plus Set veya Arkim
Arfıx Ready ile sabitlenmelidir.

Tüm bu riskler ortadan kaldırılabilir.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Ahşap döşemenin düz ve sağlam
olduğu kontrol edilmelidir. Döşemedeki bulunan derzler, elastomerik (Arkim Arseal Polymastıc)
macunla doldurulmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Ahşap döşeme üzerine
seramik döşemesi

UYGULAMA

Yaklaşık 5 mm’lik kenar derzi ayrıldıktan sonra seramikler, Arkim
Arfıx Plus Set veya Arkim Arfıx
Ready ile yapıştırılır. 500 cm2’den
büyük seramiklere çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.

24 saat sonra 5 mm’lik kenar derzi
elastomerik (Arkim Arseal Polymastıc) macunla doldurulmalıdır.

Arkim Arfıll Flex ile derz işlemine
geçilmelidir. Yoğun trafik ve ağır
dolaşım için 4 gün beklenmelidir.

- Ahşap parke zemin uygulamasında, telalama işlemi seramik döşenmesinden önce tüm yüzeye yapılmalıdır.
20 m2’den büyük alanlarda uygulanmamalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Dış cephelerde büyük
boyutlu seramik uygulaması

PROBLEM
Doğal taş kaplamalar ve büyük ebatlı seramikler, binaların dış cephelerinde estetik bir izlenim oluşturur. Fakat bu
tür kaplama malzemelerinin dış cephelerde olması sebebiyle çevresel etkilere maruz kalacaktır. Bu sebeple uzun
ömürlü ve sağlam bir uygulama için yüksek performanslı yapıştırıcı ve teknik ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Dış cepheler, sürekli olarak yıpratıcı etkenlere maruz kalır.

Betondaki sünme, seramik kaplamaya basınç uygular. Seramik
kaplama, yapısı nedeniyle deformasyona uygun bir malzeme değildir.

İklimsel etkenler termik şoklara
neden olur. Bu sırada uygulama
yüzeyi ve seramik yapıştırıcısı birbirinden farklı çalışır.

Seramik ebatları büyüdükçe, derz
dolgularının amortisör etkisi zayıflar.

Dış cephede sağlam ve uzun ömürlü seramik uygulamaları için gerekenler;

Mekanik ve termik deformasyona
dayanıklı, elastik bir yapıştırma
harcı.

Suya ve dona dayanıklı bir yapıştırma harcı ile seramiklerin basınç
uygulanarak kaplanması.

Yeterli amortisör etkisi gösterebilecek, elastik bir derz dolgu harcı.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Dış cephelerde büyük
boyutlu seramik uygulaması

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Yüzeyin sağlamlığı çekiç yardımıyla kontrol edilerek sağlam olmayan kısımlar yüzeyden tamamen
ayrılarak temizlenmelidir. Yüzeydeki yağ, toz ve çimento kalıntıları
su ile temizlenmelidir. Yüzeydeki
5 mm’den daha derin çatlak ve
oyuklar Arkim Arrepaır Thın veya
Arkim Arrepaır Thıck ile tamir
edilmelidir.

Arkim Arfix Plus ile 2000 cm2’ye
kadar tüm kaplamalar Max. 6m,
2000-3600 cm2 arası tüm kaplamalar Max. 3m’ye kadar uygulanabilir.
Arkim Argranit Plus ile ise 2000
cm2’ye kadar olan seramik ve porselen seramik kaplamalar Max. 30
m doğal taş ve mermer kaplamalar
max 15m 2000-3600 cm2 arası seramik ve porselen seramik kaplamalar Max. 8m, doğal taş ve mermer
kaplamalar ise Max. 6m yüksekliğe
kadar uygulanabilir. Tüm uygulamalarda çift taraflı yapıştırma yöntemi kullanılmalıdır. Uygulamalarda kaplamanın ebadı kadar ağırlığı
da önemlidir.

Seramiklerin arasında en az 3
mm’lik derz boşlukları bırakılmalıdır. Dilatasyon çıtası yardımıyla
her 50 m2’lik alan için en az 10
mm’lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır (Boyu 8 m’yi geçmemelidir). Köşe ve duvar bitimlerinde
de 10 mm’lik dilatasyon derzleri
bırakılmalıdır.

Arkim Arfıx Plus veya Arkim
Argranit Plus uygulamasından 24
saat sonra, derzleme işlemine geçilmeli ve derz dolgu olarak Arkim
Arfıll Flex kullanılmalıdır.

10 mm’lik dilatasyon derzleri elastomerik macun (Arkim Arseal
Polymastıc) ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA

Lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
900 cm2’den büyük kaplamaların
uygulamalarında vantuz kullanılması önerilir.

Uyarı ve öneriler
Güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Açık renk seramiklerin döşenmesinde beyaz renkli Arkim Arfıx Plus veya Arkim Argranit Plus kullanılması
önerilir. Brüt beton üzerine yapılacak uygulamalarda, beton işçiliğinin 3 ay önce tamamlanmış olması
gerekmektedir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zor koşullara maruz kalan
ortamlarda seramik döşemesi

PROBLEM
Alışveriş merkezleri ve market gibi trafik yoğunluğunu fazla olan mekanlarda seramik kaplı zeminler, zor
koşullara maruz kalır.

Yük taşıma aletleri ile trans paletlerin zemini kesme ve basınç kuvveti uygulaması,

Raf ayaklarının zemine noktasal
kuvvet uygulaması,

Raftaki ürünlerin sık sık yere düşerek zemine zarar vermesi,

Kullanılan deterjan ve temizlik
makinelerinin yıpratıcı etkisi

Kötü ve hatalı uygulamalar seramiklerin kalkmasına neden olması

Derzlerin ve dilatasyon derzlerinin
estetiğini kaybetmesine neden
olur.

Uygulama yapılacak zeminde her
36 m2’de bir dilatasyon derzleri
bırakılmalıdır (Max. 6 m boyunda).

Metal profiller Arkim Arfıx Plus,
Arkim Arfıx Plus Set veya Arkim
Argranit Plus ile sabitlenmelidir.
Mutlaka profillerin seviyesi kontrol edilmelidir.

ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır. Yüzeyin düzgünlüğü
2 metrelik bir mastar ile kontrol
edilmeli ve mastardan sapmalar
7mm’yi aşmamalıdır. Daha derin
çatlak ve boşluklar Arkim Arrepaır
Thın veya Arkim Arrepaır Thıck ile
tamir edilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zor koşullara maruz kalan
ortamlarda seramik döşemesi

UYGULAMA

Seramikler Arkim Arfıx Plus,
Arkim Argranit Plus ile uygulanmalı, aralarında en az 3 mm’lik
derz aralığı bırakılmalıdır. Köşe ve
duvar birleşim yerlerinde ise ortalama 10 mm’lik derz aralığı bırakılmalıdır. Lastik çekiç yardımıyla
kuvvet uygulanarak hava dışarı
atılmalıdır. Derz için en az 24 saat
beklenmelidir.

Derz aralıkları temizlendikten
onra Arkim Arfıll Flex ile derz işlemine geçilmelidir.

Köşe ve duvar birleşim yerlerine
profil köşebent veya elastomerik
macun (Arkim Arseal Polymastıc) uygulanmalıdır. Zemin, derz
işleminden 24 saat sonra hafif trafiğe, 4 gün sonra ise normal trafiğe
açılabilir (Çok düşük ısıda [<+10
°C] 7 gün).

45

Uygulama Çözüm
Rehberi

Havuzda uzun ömürlü yalıtım
ve seramik uygulaması

PROBLEM
Yüzme havuzunda betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özelliklere
sahip değildirler.
Su tahliye delikleri,
su girişleri ve pencere gibi özel noktalar su sızıntısı için
elverişlidir.

Su tahliye delikleri,
su girişleri ve pencere gibi özel noktalar su sızıntısı için
elverişlidir.

Yüzme havuzlarında çeşitli etkenlere bağlı olarak yıpranmalar yaşanır, bu sebep ile yapılacak seramik uygulaması
hassasiyet gerektirir.
Kullanılan suyun
az ya da çok klorlu
olması, bakımda
kullanılan deterjan ve hafif asitler,
açılıp
derzlerin
yıpranmtasına neden olur.

Havuza döşenen
dolu
seramikler,
havuzlarda pozitif,
boş havuzlarda negatif basınca maruz kalırlar. Soğuk
havalarda ise don
tehlikesi altındadırlar.

Bu sebep ile tüm bu etkenlerden korunmak için uzun ömürlü, klorlu suya, don tehlikesine, negatif ve pozitif su
basıncına dayanıklı bir seramik yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Derz araları da temizlik malzemelerine ve kimyasallara
karşı dayanıklı bir derz dolgu malzemesi ile doldurulmalıdır.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Pencere, su girişi ve tahliyesi gibi özel noktalar, kullanılan aksesuarların teknik şartnamelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Beton yüzey basınçlı su aracılığıyla
tuz ve tozdan tamamen arındırılmalı, sağlam olmayan
kesimler yüzeyden ayrılarak temizlenmelidir. Yıpranmış beton yüzeyler Arkim Arrepaır Thın veya Arkim
Arrepaır Thıck ile onarılmalıdır.

Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla dikey ve yatay köşeler Arkim Arrepaır Thın, Arkim Arrepaır Thıck,
Arkim Arseal Set, Arkim Arseal Set Plus ile pahlanmalıdır. Hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen
durumlarda ise Arkim Arseal veya Arkim Arseal Poly
Pool ile pahlanmalıdır.
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Yalıtım harcının uygulaması

Arkim Arseal Tech, Arkim Arseal
Set, Arkim Arseal Set Plus veya
Arkim Arseal ile su izolasyonu
sağlanır.

Uygulama yüzeyi suya iyice doyurulmalı, Arkim Arseal Tech,
Arkim Arseal Set, Arkim Arseal
Set Plus veya Arkim Arseal fırça
ile duvar ve zemine 2 kat olarak
uygulanmalıdır. 1. kat kuruduktan
sonra 2. kat birinciye dik doğrultuda uygulanmalıdır.

Toplam uygulama kalınlığı her
noktada en az 2 mm olmalıdır.

UYGULAMA

20x20 cm'den büyük seramikler, Arkim Arfıx Pool
ile çift taraflı yapıştırma yöntemiyle uygulanmalıdır.
Seramiklerin arasında en az 3 mm olacak şekilde derz
boşlukları bırakılmalıdır. Arkim Arfıx Pool uygulamasından 24 saat sonra derz işlemine geçilmelidir.

Derz dolgu Arkim Arfıll Flex, spatula veya tabanca
yardımıyla uygulanabilir. Küçük boyutlu ve cam mozaik
gibi kaplama malzemelerinin hem yapıştırılmasında
hem de derzlenmesinde çift taraflı yapıştırma
yöntemiyle Arkim Arfıll Flex kullanılmalıdır.
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Kirlenmelere karşı uzun ömürlü
derz uygulaması

PROBLEM
Banyo ve mutfak gibi sık kullanılan yüzeylerde derz dolguları kısa sürede kirlenmekte ve temizlenmesi kolay
olmamaktadır.

Derz aralarının beyaz veya açık
renk derz dolgu ile doldurulması

derzlerin kısa sürede kirlenmesine
sebep olur.

Kirlenmeyi geciktirmek için kullanılan koyu renkli derz dolgu ise
seramik kaplama ile uyumlu olmayabilir.

Oysa, derz uygulamalarında renk sınırı olmadan kirlenmelere karşı uzun ömürlü derz dolgu mümkündür.
ÇÖZÜM
Yüzey hazırlığı

Homojen bir kuruma sağlanabilmesi
için derz araları iyice kazınarak fırça
ile temizlenmeli ve derz aralarında
atık bırakılmamalıdır. Uygulama
boşluklarının
derz
öncesi
nemlendirilmesi gerekmektedir.

Arkim Arfıll veya Arkim Arfıll
Flex düşük devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak şekilde
iyice karıştırılmalıdır.

Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya
sert kauçuk tabanlı derz yayma
malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.
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derz uygulaması

UYGULAMA

Boşlukların iyice doldurulabilmesi
için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.

Harcın yüzeyde bulunan fazlalığı
yumuşak uçlu veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, 10-15 dk. beklendikten sonra
nemli bir sünger veya bez ile silinerek, yüzeyde kalan ince derz
tabakası temizlenmelidir.

Yüzey düzleştirme ve temizleme
işlemi, kuru bir bez yardımı ile,
Arkim Arfıll veya Arkim Arfıll
Flex yaşken yapılmalıdır.
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Seramik uygulamalarında ürün seçimini
etkileyen unsurlar

KAPLAMALAR:
Gözeneklilik
Granit seramik gibi gözenekliliği (Aynı zamanda su
emişi) çok düşük ya da kireç taşı gibi gözenekliliği
(su emişi) çok yüksek kaplamalar, mutlaka yüksek
performanslı bir seramik yapıştırıcısı kullanımı
gerektirir.
Yatak kalınlığı
Kalınlık farklılıkları gösterebilen doğal taş gibi
kaplama malzemeleri ile yapılacak uygulamalarda
bu farklılıkları giderebilecek kalın yatak bir yapıştırıcı
kullanılmalıdır.

Boyut
Büyük boyutlu kaplama malzemeleri ile yüksek
performanslı yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
Sertlik
Yumuşak yüzeyli seramik veya doğal taş kaplamalar,
ince tanecik yapısına sahip bir derz dolgu seçimini
gerektirir.
Derz genişliği
Bazı kaplamalar ince derz ile güzel görünürken,
bazıları ise kalın derz boşluğu ile daha estetik durur.
Bu durum derz dolgu seçimini etkileyecektir.

Renk
Bazı açık renkli mermer vb. kaplama malzemeleri,
uygulamada kullanılan yapıştırıcının rengini yüzeye
yansıtabileceğinden mutlaka beyaz renkli bir
yapıştırıcı kullanımı gerektirir.
YÜZEY:
Gözeneklilik
Gözeneksiz yüzeyler güçlü bir aderans için mutlaka
yüksek polimer modifiye oranına sahip bir yapıştırıcı
seçimini gerektirir.
Esneklik
Ahşap gibi yüksek esneklik oranına sahip bir yüzeyde
mutlaka aynı esnekliğe uyum sağlayabilecek elastik
bir yapıştırıcısı ve derz dolgusu kullanılmalıdır.

Yüzey düzgünlüğü
Uygulama yüzeyinin bozuk olması durumunda
ya bir tesviye harcı ile yüzey düzeltilmeli ya da
uygulama, kalın yatak bir seramik yapıştırıcısı ile
tamamlanmalıdır.
Astarlama
Yüzeyin korunması veya aderansın arttırılması için
astarlama yapılması gerekebilir

UYGULAMA ALANI:
Uygulama yeri
Uygulama yapılacak yerin maruz kalacağı trafik ve
iklim koşulları önemlidir. Ürün seçiminde bu faktörleri
de dikkate almak gerekir.
Suya dayanım
Bazı ürünler, sürekli suda kalmaları durumunda
mukavemet kaybı gösterir.
Zemin hareketleri
Alttan ısıtmalı zeminler gibi harekete maruz
kalabilecek zeminler mutlaka elastik bir yapıştırıcı ve
derz dolgusu kullanımını gerektirir.
Dayanım
Bazı derz dolgularının yüksek su iticiliği, bazılarının
ise kimyasal dayanımı vardır.
Yaya trafiği
Bazı ürünler sadece hafif yaya trafiğine uygundurlar.

Priz alma süresi
Uygulama alanını kısa süre içerisinde trafiğe
açabilmek ancak hızlı priz alan bir seramik yapıştırıcısı
kullanımı ile mümkündür.
-Dış cepheler yüksek ısı farklılıklarına maruz kalır.
-Havuzda seramik uygulaması suya dayanıklı ürünler
gerektirir.
-Alttan ısıtmalı zeminlerde termal genleşme yüksektir.
KULLANIM TERCİHİ:

Çimentolu veya kullanıma hazır ürünler
Bazı uygulayıcılar, çimento esaslı ürünler yerine
kullanıma hazır ürünleri tercih eder.
Tek bileşenli veya çift bileşenli ürünler
Bazı uygulayıcılar, tek bileşenli ürünlerin kullanımını
daha rahat bulurken, bazıları ise çift bileşenli ürünleri
tercih eder.
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Seramik yapıştırıcılarında
Türk standartları

TS EN 12004
Türk Standardı’nda seramik yapıştırıcıları üç farklı kritere bağlı olarak tanımlanmaktadır:
• Yapıştırıcının yapısı (Çimentolu, dispersiyon veya reaksiyon reçineli),
• Performans seviyesi (Standart veya geliştirilmiş; yapıştırıcıların performans seviyesi, suya daldırıldıktan, ısıyla
yaşlandırıldıktan ve donma-çözünme çevrimlerinden sonraki çekme yapışma mukavemetine bağlıdır).
• Yapıştırıcının sahip olabileceği ilave özellikler (Hızlı sertleşen, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi
uzatılmış, elastikiyet gibi).
Sınıflandırma ve gösteriliş
Seramik yapıştırıcısının gösterilmesi, yapıştırıcı tipi (C, D ve R) ile bunu takiben ait olduğu performans sınıfı ve
sahip olabileceği ilave özelliklerin kısaltma işareti ile yapılır.
Yapıştırıcı tipi
C: Çimento esaslı
D: Dispersiyon esaslı
R: Reaksiyon reçine esaslı

Performans sınıfı
1: Standart
2: İlave özelliklerle
geliştirilmiş
elastikiyet sınıfı

İlave özellik (Varsa)
F: Hızlı sertleşen
T: Kayma özelliği
azaltılmış
E: Açık bekletme süresi
uzatılmış

Performans sınıfları ve ilave özellikler
1 ve 2 rakamlarıyla gösterilen performans sınıfları ve E, F, T ve S sembolleriyle ifade edilen ilave özellikler,
uygulama alanları doğrultusunda seramik yapıştırıcı seçiminde önemli rol oynar.
1: Standart yapıştırıcı: Özel bir performans seviyesi gerektirmeyen standart tipte uygulamalar
2: Geliştirilmiş yapıştırıcı: Özel bir performans seviyesi gerektiren, yoğun trafik ve zorlamalara maruz kalacak
tipteki uygulamalar
E: Açık bekletme süresi uzatılmış yapıştırıcı: “Sıcak” hava uygulamaları, geniş alan uygulamaları, dış cepheler
F: Hızlı sertleşen yapıştırıcı: “Soğuk” hava uygulamaları, çok kısa sürede kullanıma açılacak mekanlar
T: Kayma özelliği azaltılmış yapıştırıcı: Duvarda büyük boyutlu/ağır kaplama uygulamaları, duvarda yukarıdan
aşağıya seramik döşenmesi
S: Elastikiyet: Dış cepheler, yüzme havuzları
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Seramik yapıştırıcılarında
Türk Standartları
Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcıları

ÜRÜN

RENK

ÜRÜN SINIFI

TANIMI

Arkim Arfıx

Gri / Beyaz

C1

Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.

Arkim Arfıx Plus

Gri / Beyaz

C2T

Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle
geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı.

Arkim Arfıx Plus Set

Gri / Beyaz

C2TS1

Arkim Argranit

Gri / Beyaz

C1T

Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen
çimento esaslı yapıştırıcı.

Arkim Argranit Plus

Gri / Beyaz

C2T

Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle
geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı.

Arkim Arfıx Rapıd

Gri / Beyaz

C1FT

Kayma özelliği azaltılmış, hızlı sertleşen çimento
esaslı yapıştırıcı.

Arkim Arfıx Pool

Gri / Beyaz

C2TS1

Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle
geliştirilmiş çimento esaslı elastik yapıştırıcı.

Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle
geliştirilmiş çimento esaslı elastik yapıştırıcı.

Dispersiyon Esaslı Seramik Yapıştırıcıları

ÜRÜN
Arkim Arfıx Ready

RENK

ÜRÜN SINIFI

TANIMI

Beyaz

D1TES2

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi
uzatılmış, Dispersiyon esaslı çok elastik yapıştırıcı
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Derz dolgularda
Türk Standartları

Uygulama Çözüm
Rehberi
TS EN 13888

Derz dolgu malzemeleri, kullanılan bağlayıcının tipine ve bu bağlayıcıların kimyasal özelliklerine bağlı olarak
2 farklı gruba ayrılır:
-Çimento esaslı
- Reaksiyon reçine (Epoksi) esaslı
Çimento esaslı derz dolgularında ayrıca 2 farklı performans sınıfı mevcuttur:
- Normal çimento esaslı derz dolguları
- Geliştirilmiş çimento esaslı derz dolguları
Geliştirilmiş çimento esaslı derz dolgularında söz konusu ilave özellikler, düşük su emme ve yüksek aşınma
dayanımıdır.
Sınıflandırma ve gösteriliş
Derz dolgusu sınıfının gösterilmesi, derz dolgu tipi (CG ve RG) ile bunu takiben çimento esaslı derz dolguları için
ait olduğu performans sınıfının kısaltma işareti ile yapılır.
- Performans sınıfı (Varsa)
- Derz dolgu yapısı			
		
Performans sınıfları

Derz dolgu yapısı

Normal çimentolu karo derz dolgu malzeleri

CG1

CG
Çimento esaslı karo
derz dolgu malzemeleri

CG2W
CG2A
CG2WA

RG

Azaltılmış su emme ilaveli geliştirilmiş çimento esaslı
karo derz dolgu malzemeleri
Yüksek aşınma dayanımı ilaveli geliştirilmiş çimento
esaslı karo derz dolgu malzemeleri
Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı ilaveli
geliştirilmiş çimento esaslı karo derz dolgu malzemeleri

Reaksiyon reçine
esaslı karo derz dolgu
malzemeleri

Çimento Esaslı Derz Dolguları

ÜRÜN

RENK

ÜRÜN SINIFI

TANIMI

Arkim Arfıll

30 farklı
renk

CG1

Normal çimento esaslı karo derz dolgu malzemesi

Arkim Arfıll Flex

30 farklı
renk

CG2WA

Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı
ilaveli geliştirilmiş çimento esaslı karo derz
dolgu malzemesi
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Yapıştırıcılar teknik bilgi föyü

Arkim ARFIX / 1111-1122

Tanımı:
Çimento esaslı normal sertleşen seramik yapıştırma harcı
Uygulama Alanı:
- İç ve dış mekanlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğaltaş cam mozaik, traverten, dekoratif kaplama
tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşey de, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimler de, beton, sıva, şap gibi yüzeyler
üzerine uygulamasında kullanılır.
- Fayans üzerine fayans veya seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARFIX uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir, oluştuğu takdirde yeniden taraklanma
yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kgARKİM ARFIX oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
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-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun (Bkz.
Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık,
düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve Uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARFIX ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:					
Görünüm
Gri-beyaz, toz			
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları		
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada
1 ve 5kg'lık polietilen torbalarda
Palette 80 adet, 2000 kg		
Uygulama Özellikleri:					
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz			
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:					
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti
(20 dakika) ≥0,5 N/mm2		
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm			
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C1 (Normal sertleşen çimento esaslı seramik yapıştırma harcı)
CE
Bayındırlık Poz No: 04.013/1					
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Arkim ARFIX PLUS / 1133 - 1144
Tanımı:
Çimento esaslı geliştirilmiş yüksek performanslı seramik yapıştırma harcı
Uygulama Alanı:
-İç ve dış mekanlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğaltaş cam
mozaik, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve
düşey de, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimler de, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine
uygulamasında kullanılır.
-Fayans üzerine fayans veya seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi Min. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARFIX PLUS uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM
ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5° ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX PLUS’un yüzeyinde film oluşturmasına dikkat
edilmelidir, oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 L suya 25 kg ARKİM ARFIX PLUS oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave
edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan
sonra karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın
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dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek
sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARFIX PLUS ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:					
Görünüm
Gri-beyaz, toz		
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada		
Palette 80 adet, 2000 kg		
Uygulama Özellikleri:		
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz		
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika		
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:					
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti
(20 dakika) ≥1 N/mm2		
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2		
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm		
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:		
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C2T (Geliştirilmiş yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı seramik
yapıştırma harcı)
CE		
Bayındırlık Poz No: 04.013/1
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Arkim ARFIX PLUS SET / 1155
Tanımı:
-Çift bileşenli, çimento ve kopolimer esaslı, yüksek performanslı, çok esnek, kayma özelliği azaltılmış,
uzun çalışma süresine sahip yapıştırma harcıdır.
-Toz Bileşen: Arkim Arfix Plus
-Sıvı Bileşen: Çok elastik emülsiyon akrilik esaslı katkı malzemesidir.
Uygulama Alanı:
Binaların dış cephelerine 30 m yüksekliğe kadar seramik, granit, mermer gibi kaplama malzemelerinin
beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine güvenle yapıştırılmasında kullanılır.
Dış cephelerde 15 m yükseğe kadar 60 cm x 60 cm’den, 30 m yükseğe kadar 40 cm x 40 cm ebadından büyük kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılmamalıdır.
Alttan ısıtmalı sistemlerde ve alçı levha üzerine seramik kaplamasında kullanılır.
Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplamasında kullanılır.
Boya gibi zorlu yüzeyler üzerine seramik uygulamalarında kullanılır.
Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri, alttan ısıtmalı sistemler gibi ani ısı
değişimlerinin olduğu mekânlarda kullanılır.
Yoğun yaya trafiğine maruz kalan işyerleri, alışveriş merkezleri, okul, hastane gibi mekânlarda kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi Max. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARFIX PLUS SET uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK
ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX PLUS SET’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 8 L sıvı bileşen ARKİM ARFIX SET PLUS B25 kgARKİM ARFIX PLUS oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce sıvı bileşen konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra
karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile 58
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taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük
nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARFIXPLUS SETile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Sıvı bileşen kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında -+5°C ile + 35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:				
Görünüm
Gri-beyaz toz, beyaz sıvı bileşen		
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada
8kg’lık plastik bidon
Palette 80 adet, 2000 kg		
80 adet, 640kg sıvı bileşen		
Uygulama Özellikleri:			
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
8 kg sıvı bileşen/25 kg toz		
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (20 dakika)
≥1 N/mm2			
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Kayma
≥1 N/mm2			
Esneklik
≥1 N/mm2		
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:			
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C2 (Geliştirilmiş yüksek performanslı, çimentove akrilik kopolimer, esaslı çift bileşenli
seramik yapıştırma harcı)
CE					
Bayındırlık Poz No: 04.013/1					
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Arkim ARFIX POOL / 1166 - 1177
Tanımı:
Çimento esaslı geliştirilmiş yüksek performanslı, su izolasyonu sağlayan seramik yapıştırma harcı
Uygulama Alanı:
İç ve dış mekânlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğal taş, cam mozaik,
traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo ve
mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır.
-Eski seramik, granit, mermer üzerine seramik veya granit kaplamada kullanılır.
-Havuz, Türk hamamı, kaplıca, sauna, su deposu gibi ıslak hacimli mekânlarda cam mozaik uygulamalarında kullanılır.
-Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, alttan ısıtmalı sistemler gibi ani ısı değişimlerinin olduğu
mekânlarda kullanılır.
-Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş, iş merkezleri, hastane, okul gibi mekânlarda
kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 6 saat
-Çalışılabilme süresi Min. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARFIXPOOLuygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR
THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX POOL’un yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 L suya 25 kg ARKİM ARFIX POOL oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra
karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile
taraklanmalıdır.
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-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık,
düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARFIX POOL ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:					
Görünüm
Beyaz, toz			
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada		
Palette 80 adet, 2000 kg		
Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz			
Kullanabilme Süresi maksimum
6 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:					
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (20 dakika)
≥1 N/mm2			
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm			
Su Geçirimsizlik
≤ 3 bar
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:			
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C2T(Geliştirilmiş yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı seramik
yapıştırma harcı)					
CE				
Bayındırlık Poz No: 04.013/1				
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Arkim ARFIX RAPID / 1188 - 1199
Tanımı:
Çimento esaslı hızlı sertleşen, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırma harcı.
Uygulama Alanı:
-İç ve dış mekânlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğallaş cam mozaik,
traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo ve
mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır.
-Fayans üzerine fayans veya seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
-Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen mekânlarda kullanım için idealdir.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 30 dakika
-Çalışılabilme süresi Min. 10 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 5 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 5 saat, zeminde 12 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARFIXRAPID uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR
THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX RAPID’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 L suya 25 kgARKİM ARFIX RAPID oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra
karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile
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taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık,
düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve Uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARFIX RAPIDile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
- Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:					
Görünüm
Gri-beyaz, toz			
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada		
Palette 80 adet, 2000 kg		
Uygulama Özellikleri:				
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz			
Kullanabilme Süresi maksimum
30 dakika			
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
10 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
5 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 5 saat - Zeminde 12 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:					
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (10 dakika)
≥0,5 N/mm2			
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:			
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C1FT(Çimento esaslı hızlı sertleşen, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırma harcı)
CE			
Bayındırlık Poz No: 04.013/1
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Arkim ARFIX READY / 1411
Tanımı:

-Emülsiyon polimer esaslı, yüksek performanslı, uzatılmış çalışma süresine sahip, kullanıma
hazır, pasta tipi yapıştırıcıdır.
Uygulama Alanı:

-İç ve dış mekânlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans,doğal taş cam
mozaik, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşey
de, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimler de, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır.
-Fayans üzerine fayans veya seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
-Alçı panel, alçı sıva ve boyalı zeminler üzerine seramik yapıştırılmasında kullanılır.
Uygulama Özellikleri:

-Kullanılabilme süresi Max. 60 dakika
-Çalışılabilme süresi Min. 30 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 20 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:

-ARKİM ARFIX READY uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:

-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARFIX READY’nin yüzeyinde film oluşturmasına dikkat
edilmelidir, oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.
-Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.
Uygulama Aletleri:

El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:

-Uygulamaya başlamadan önce ARKİM ARFIX READY iyice karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için ürün, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan
sonra karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın
dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
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-Karolar, 30 dakika içerisinde taraklanan ürün üzerine tercihen lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır.
Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan ürün üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, ürün yüzeyden kazınmalıdır.
-Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın sağlamlığı kontrol edilmeli, kabaran kısımlar kazınmalıdır.
-Kullanım dışında ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış ürün atılmalıdır.
-ARKİM ARFIX READY ile yapıştırılan karoların en az 10 gün direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
-Eski seramik üzerine seramik uygulamalarında ürünün kuruma süresi, ortam koşullarına ve seramik ebadına bağlı
olarak 1-2 haftaya çıkabilir.
Depolama Şartları:

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten
ve dondan korunmalıdır. --Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini
bozabilir.
Genel Bilgiler:
Görünüm
Beyaz sıvı bileşen			
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
5 kg’lık plastik kova			
Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
Karışım yok			
Kullanabilme Süresi maksimum
60 dakika			
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
30 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:					
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (30 dakika)
≥0,5 N/mm2			
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:					
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C1TE(Emülsiyon polimer esaslı süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış pasta tipi
yapıştırma harcı)
CE			
Bayındırlık Poz No: 04.013/1				
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Arkim ARGRANİT / 1211
Tanımı:
Çimento esaslı normal sertleşen mermer ve granit yapıştırma harcı
Uygulama Alanı:
- İç ve dış mekanlarda seramik, granit, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik,
mermer ve pres tuğla gibi malzemelerin yatayda beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine
uygulanmasında kullanılır.
-Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplamada, tadilat ve onarımlarda kullanılır.
-Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş, iş merkezleri, hastane, okul gibi mekânlarda
kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi Max. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARGRANIT uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR
THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARGRANIT’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 L suya 25 kg ARKİM ARGRANIT oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra
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karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık,
düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARGRANIT ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:					
Görünüm
Gri-beyaz, toz			
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
25 kg’lık kraft torbada		
Palette 80 adet, 2000 kg		
Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz			
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika			
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat		
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (20 dakika)
≥0,5 N/mm2			
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥0,5 N/mm2			
Kayma
≤ 0,5 mm
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:					
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C1(Normal sertleşen çimento esaslı granit yapıştırma harcı)			
CE					
Bayındırlık Poz No: 04.013/1					
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Arkim ARGRANIT PLUS / 1222
Tanımı:
Çimento esaslı geliştirilmiş yüksek performanslı mermer ve granit yapıştırma harcı
Uygulama Alanı:
-İç ve dış mekanlarda seramik, granit, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik,
mermer ve pres tuğla gibi malzemelerin dikeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine
uygulanmasında kullanılır.
-Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplamada, tadilat ve onarımlarda kullanılır.
-Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş, iş merkezleri, hastane, okul gibi mekânlarda
kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi Min. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARGRANIT PLUS uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR
THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARGRANIT PLUS’un yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 L suya 25 kg ARKİM ARGRANIT PLUS oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra
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karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık,
düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-ARKİM ARGRANIT PLUS ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:
Görünüm
Raf Ömrü
Ambalaj

Gri-beyaz, toz
Bkz. Depolama Şartları
25 kg’lık kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg

Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
20 dakika
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
15 dakika
Kullanıma Alma Süresi (Trafiğe açılma süresi)
Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Açıkta Bekletme Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (20 dakika)
≥1 N/mm2
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
≥1 N/mm2
Kayma
≤ 0,5 mm
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:
TS EN 12004: 2007+A1 / Sınıf: C2(Geliştirilmiş yüksek performanslı çimento esaslı granit yapıştırma harcı)
CE
Bayındırlık Poz No: 04.013/1
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Arkim ARBLOCK/ 1311
Tanımı:
Çimento esaslı bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkanlığa sahip pratik gaz
beton örgü harcıdır
Uygulama Alanı:
-Su emmesi yüksek olan gaz beton ve tuğla gibi elemanların örülmesinde kullanılır.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi Max. 50 dakika
-Düzeltilebilme süresi Max. 30 dakika
Yüzey Hazırlığı:
-ARKİM ARBLOCK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek
kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
-Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıra klasik harçla teraziye getirilerek örülmelidir.
Diğer sıraların örülmesinde bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARBLOCK’un yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir,
oluştuğu takdirde yeniden taraklanma yapılmalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6.5 L suya 25 kg ARKİM ARBLOCK oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde
edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave
edilmemelidir.
-Yapıştırıcı bütün yüzeye yayılmalı 10 x 10 x 10 mm tarak ile taraklanarak aynı kalınlıkta
uygulanmalıdır.
-Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına özen
gösterilmeli, derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilmelidir.
-Taraklanan harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır.
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-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:
Görünüm
Raf Ömrü
Ambalaj

Gri, toz			
Bkz. Depolama Şartları
25 kg’lık kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg

Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası		
Karışım Oranı
6-6,5 L su/25 kg toz			
Kullanabilme Süresi maksimum
5 saat				
Çalışabilme Süresi (Zeminde) minimum
50 dakika			
Düzeltebilme Süresi (Zeminde) minimum
30 dakika			
Tüketim
Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:
Basma Dayanımı
≥ 10 N/mm2			
Yapışma Dayanımı
≥ 0,15 N/mm2 (Tablo değeri)
Su Emme Katsayısı
≤ 0,5 kg/m2.dk0,5			
Sertleşmiş Harcın Kuru Hacim Yoğunluğu
1450±300kg/m3
Isıl İletkenlilk
0,54 W/mK
İşlenebilirlik Süresi
≥ 30 dakika
Klorür %
≤ 0,1%			
Hava İçeriği
20 ± 2 kg/m3
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası		
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri
ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:			
TS EN 998-2 GP			
CE					
Bayındırlık Poz No: 04.478
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Arkim ARFILL / 2111

Tanımı:
Çimento esaslı derz dolgu harcı
Uygulama Alanı:
-İç ve dış mekânlarda seramik, fayans, doğal taş, granit, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin 0-6 mm arasındaki derz boşluklarına uygulamada kullanılır.
-İç mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 1 saat
-Sertleşme süresi: 12 saat
-Zeminin trafiğe açılması için gerekli süre: 24-48 saat
-30 farklı renk seçeneğine sahiptir.
Yüzey Hazırlığı:
-Derz dolgu uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Çalışılacak yüzey çok kuru ve terleme yapacak durumda olmamalıdır.
-Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken derz araları
temiz su ile nemlendirilmelidir.
-Ortam sıcaklığı fazla olursa uygulamadan sonra ani su kaybı olacağından çökme, pürüzlenme ve çatlama olabilir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas, fırça
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 7-7,5 L suya 20 kg ARKIM ARFILL malzemesi oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
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-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 4-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar
karıştırılır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Hazırlanan harcı yüzeye yayarak lastik mala veya spatula ile önce paralel daha sonra çapraz hareketlerle derz
boşluklarını iyice doldurulur.
-Derz dolgu malzemesi yüzeyde kurumaya başladığı an malzeme, nemli bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle
yüzeyden temizlenir.
-Yüzey kuruduktan sonra kuru bir bezle yüzey tamamen temizlenir.
-En son olarak da bir bezle parlatma işlemi yapılır.
-Hazırlanan harç, 1 saat içerisinde tüketilmelidir.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Uygulama yapıldıktan minimum 24-48 saat sonra uygulama alanı kullanıma açılmalıdır.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:
Görünüm

30 farklı renk, toz
(Bkz. Yapı kimyasalları kataloğu derz dolgu kartelası)
Raf Ömrü
Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj
20 kg’lık kraft torbada, 5 ve 1 kg'lık polietilen torbalarda		
Palette 80 adet, 1600 kg			
Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası			
Karışım Oranı
7-7,5 L su/20 kg toz
Sertleşme Süresi
12 saat
Zeminin trafiğe açılması için gerekli süre
24-48 saat
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:
Aşınma Direnci
≤ 2000mm3
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı
≥ 2,5 N/mm2
Donma-Çözülme çevriminden sonra eğilme dayanımı
≥ 2,5 N/mm2
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı
≥ 15 N/mm2
Donma-Çözülme çevriminden sonra basınç dayanımı
≥ 15 N/mm2Büzülme
≤ 3 mm/m
Su emme
30dk sonra: ≤ 5 g
Su emme
240dk sonra: ≤ 10 g
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası			
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda
sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen
ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:				
TS EN 13888/Sınıf: CG1 (Çimento esaslı derz dolgu harcı)		
G İşareti					
Bayındırlık Poz No: 04.0132
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Arkim ARFILL FLEX / 2211

Tanımı:
Çimento esaslı silikon katkılı, yüksek su itici özellik ve yüksek aşınma sağlayan derz dolgu harcı.
Uygulama Alanı:
-İç ve dış mekânlarda seramik, fayans, doğal taş, granit, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin 0-6 mm arasındaki derz boşluklarına uygulamada kullanılır.
-İç mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
Uygulama Özellikleri:
-Kullanılabilme süresi Max. 1 saat
-Sertleşme süresi: 12 saat
-Zeminin trafiğe açılması için gerekli süre: 24-48 saat
-30 farklı renk seçeneğine sahiptir.
Yüzey Hazırlığı:
-Derz dolgu uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Çalışılacak yüzey çok kuru ve terleme yapacak durumda olmamalıdır.
-Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken derz araları
temiz su ile nemlendirilmelidir.
-Ortam sıcaklığı fazla olursa uygulamadan sonra ani su kaybı olacağından çökme, pürüzlenme ve çatlama olabilir.
Uygulama Şartları:
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarı ve Öneriler:
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas, fırça
Uygulama:
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 7-7,5 L suya 20 kg ARFILL FLEX malzemesi oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
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-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 4-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar
karıştırılır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Hazırlanan harcı yüzeye yayarak lastik mala veya spatula ile önce paralel daha sonra çapraz hareketlerle derz
boşluklarını iyice doldurulur.
-Derz dolgu malzemesi yüzeyde kurumaya başladığı an malzeme, nemli bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle
yüzeyden temizlenir.
-Yüzey kuruduktan sonra kuru bir bezle yüzey tamamen temizlenir.
-En son olarak da bir bezle parlatma işlemi yapılır.
-Hazırlanan harç, 1 saat içerisinde tüketilmelidir.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve Uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Uygulama yapıldıktan minimum 24-48 saat sonra uygulama alanı kullanıma açılmalıdır.
Depolama Şartları:
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler:
Görünüm
Raf Ömrü
Ambalaj

30 farklı renk, toz
(Bkz. Yapı kimyasalları kataloğu derz dolgu kartelası)
Bkz. Depolama Şartları
20 kg’lık kraft torbada, 5 ve 1kg'lık polietilen torbalarda
Palette 80 adet, 1600 kg

Uygulama Özellikleri:
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı
7-7,5 L su/20 kg toz
Sertleşme Süresi
12 saat
Zeminin trafiğe açılması için gerekli süre
24-48 saat
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri:
Aşınma Direnci
≤ 1000mm3
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı
≥ 2,5 N/mm2
Donma-Çözülme çevriminden sonra eğilme dayanımı
≥ 2,5 N/mm2
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı
≥ 15 N/mm2
Donma-Çözülme çevriminden sonra basınç dayanımı
≥ 15 N/mm2
Büzülme
≤ 3 mm/m
Su emme
30dk sonra: ≤ 2 g
Su emme
240dk sonra: ≤ 5 g
Sıcaklık Direnci
(-30 °C) ile (+60°C) arası				
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda
sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen
ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartlar:
TS EN 13888/Sınıf: CG2WA (Çimento esaslı silikon katkılı, yüksek su itici özellik ve yüksek aşınma sağlayan derz dolgu harcı)		
G İşareti							
Bayındırlık Poz No: 04.0132					
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Derz dolgular renk kartelası

Beyaz

Gri

Krom Gri

Gümüş Gri

Agin Bej

Harput Bej

Fildişi

Çedene Kahve

Kahverengi

Türk Kahve

Sütlü Kahve

Buz Mavi

Hazar Mavi

Yeşil

Çağla Yeşil

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sarı

Baskil Sarı

Saten Sarı

Leylak

Pembe

Kırmızı

Siyah

Havuz Mavi

Sivrice Krem

Sunta Bej

Çermik Bej

Hazar Bej

Pertek Yeşili

Orcik Kahve

Lacivert

Renkler gerçeğine en yakın olup, baskı kaynaklı ton değişiklikleri gözlenebilir.
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Yapıştırıcılar tüketim tablosu

Derz Aralığı (mm)

Seramik Ebadı
(mm)

Derz Derinliği
(mm)

100 x 100		

6		

200		

400		

600

100 x 200		

6		

200		

300		

500

100 x 200		

9		

250		

500		

750

150 x 150		

6		

150		

270		

400

200 x 200		

8		

170		

340		

500

200 x 250		

9		

120		

250		

360

200 x 300		

8		

130		

250		

400

250 x 330		

8		

100		

200		

300

300 x 300		

9		

100		

200		

300

Seramik Ebadı
(mm)

Derz Derinliği
(mm)

200 x 200		

7		

500		

620		

740

250 x 250		

7		

400		

500		

600

300 x 300		

8,5		

400		

500		

600

300 x 600		

9		

320		

400		

480

330 x 330		

7		

300		

380		

450

330 x 500		

9		

320		

400		

480

400 x 400		

9		

315		

400		

480

600 x 600		

12		

280		

350		

420

150 x 300		
250 x 250		
300 x 300		

15		
15		
18		

1050		
850		
850		

1350		
1050		
1050		

1650
1250
1250

1 mm (gr/m2)

2 mm (gr/m2)

3 mm (gr/m2)

Derz Aralığı (mm)
4 mm (gr/m2)

5 mm (gr/m2)

6 mm (gr/m2)
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Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Karo Ebadı

Tarak Ölçüsü

Tüketim

< 5 cm

3 mm

2 kg/m2

5 - 10 cm

4 mm

2-3 kg/m2

10 - 20 cm

6 mm

4 kg/m2

20 - 40 cm

8 mm

5-6 kg/m2

> 40 cm

10 mm

7-8 kg/m2

Çimento Esaslı Hazır Gaz Beton ve Duvar Örgü Harcı Tüketim Tablosu

B
A

C

A (cm)

B (cm)

C (cm)

Ort. Tüketim (kg/m2)

20

50

20

5-8

20

70

20

5-7

30

50

15

3-5

30

70

15

3-4

30

50

20

4-6

30

70

20

4-6
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