Bu kitapçık, yapıda Arslanlı kalitesini tercih eden mimar, mühendis, usta, işçi
ve son kulanıcılar için; Zemin Sistemleri ve Teknik Uygulamalar konularında
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 Zemin Sistemleri ve Teknik Uygulamalar kolaylık
sağlayacak bilgi ve püf noktalarını basit ve anlaşılır biçimde kullanıcıların
bilgisine sunmayı hedeflemiştir. Farklı uygulama seçeneklerini ve bunlara ilişkin
teknik performans ve analiz tabloları ile şartname ve uygulama adımlarını Zemin
Sistemleri ve Teknik Uygulamalar Rehberi’nde bulabilirsiniz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri

PROBLEM
PVC, halı, laminat parke gibi kaplama malzemeleri öncesi zeminin tesviyesi
PVC, halı, laminat parke gibi kaplama malzemelerinin estetik görünüm ve performans alınabilmesi için bu
malzemelerin altına kullanılacak tesviye malzemesinin iyi seçilip uygulanmalıdır.

Yüzeydeki bozukluklar.

Yüzeydeki İstenmeyen ses ve hareket bozukluklarına sebep olabilir.

Yoğun yaya trafiğinde performans
yeterli gelmeyebilir.

Doğru ürün seçimi ve uygulaması tüm bu problemleri ortadan kaldıracaktır.

ÇÖZÜM
Yüzey Hazırlığı :

Uygulama yapılacak zemin yüzeyi
temiz ve sağlam olmalı, kirden, tozdan, zayıf parçacıklardan ve kalıp
yağlarından arındırılmış olmalıdır.

Yüzey Arkim Arfloor SL uygulamasından en az 30 dakika önce
inceltilmeden Arkim Arastar, Arselans Arastar veya Arkim Arseal
Poly 3411 ile astarlanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri

UYGULAMA

25 kg.’lık bir torba Arkim Arfloor
SL ortalama 5,5 lt. temiz su ilave
edilmelidir.

Düşük devirli el mikseri ile karıştırılarak malzemenin fazla hava alması önlenir. Harç uygulama önce
2 dakika dinlendirilir.

Karışımdaki, su oranına dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde yüksek
mukavemet sağlanamaz.

Harç zemine dökülür.

Yüzeyde bulunan pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir.

Uygulamadan 8 - 12 saat sonra seramik ve halı kaplamasına 12 - 24
saat sonra ise parke ve PVC kaplamasına geçilebilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARFLOOR SL /8111

Tanımı
Çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen tesviye şapı.
Uygulama alanı
-İç mekânlarda ve kuru ortamlarda kullanılır.
-Konutlarda, hastanelerde, eğitim binalarında, alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde kullanılır.
- Seramik, granit, mermer, ahşap, parke, laminat, halı ve PVC kaplamaların döşenmesinden önce yüzeyi tesviye etmek için
kullanılır.
-Tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz iç zeminlerinde son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Harcın kendiliğinden yayılma süresi 15 dakika
-Trafiğe açılması için gereken süre: 8-24 saat
-Uygulama kalınlığı; orta yoğunlukta yaya trafiği: 1-10 mm, yüksek yoğunlukta yaya trafiği: 3-10 mm
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARFLOOR SL uygulaması yapılacak yüzeyler aspirasyon, süpürme ve başka yollarla toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı
önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN veya ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Emiciliğe veya pürüzsüzlüğe karşı direnci arttırmak için yüzeyi mutlaka ARKİM ARASTAR ile astarlayınız.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Sıcak durumdaki yerden ısıtmalı döşemelerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Karışımın su / toz oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması çatlamalara, çökmelere, tozumalara,
mukavemet düşüklüğüne neden olabilir
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, rulo
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 5-5,5 litre suya 25 kg ARKİM ARFLOOR SL oranında hazırlanmalıdır.
-Hazırlanan harç 2 - 3 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
-Hazırlanan akıcı kıvamdaki harcı yüzeye boşaltınız. Uygulama esnasında ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi
rulo kullanınız ve yayılma işleminin kolaylaşması için gerekirse çelik mala ile yer yer düzeltmeler yapıp kalınlığı ayarlayınız.
-Geniş alanlardaki uygulamalarda soğuk derz oluşmasını engellemek için kesintisiz uygulama yapılması gereklidir. Bu
sebeple, dökme işleminin sürekliliğini sağlamak için birden fazla kova içerisinde malzeme hazırlanmalı, birbiri ardına
zemine dökülerek uygulama tamamlanmalıdır.
-Kaptaki karışım yaklaşık 30 - 35 dakika içerisinde tüketilmelidir.
-Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
-Malzemenin hızlı kuruması engellenmelidir.
-Üzerinin kaplanması için en az 3 gün beklenmelidir.
-Dış mekânlarda, endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
-Rutubete maruz kalan, ıslak zeminlerde uygulanmaz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri ürünleri teknik bilgi föyü

Tüketim
Yaklaşık 1,6-1,8 kg/m2 (1 mm kat kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı
-Eğilme Dayanımı
-Kapiler Su Emme
-Bağ Dayanımı		
-Sıcaklık direnci		

: ≥ 25 N/mm2
: ≥ 7 N/mm2
: ≤ 0,1 kg/m2.dk0,5
: ≥ 1 N/mm2
: -300C ile + 600C arası

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 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 Standartları
-TS EN 13813
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARFLOOR QUARTZ /8211

Tanımı
Taze beton yüzeylere monolotik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede kuvars agrega ve performans artırıcı
kimyasal katkı esaslı yüzey sertleştirme harcı.
Uygulama alanı
-Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı aranan ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine
uygulanır.
-İç ve dış mekânlarda,
-Fabrikalarda, iş merkezlerinde,
-Garajlar, otoparklar ve bodrum kat zeminlerinde,
-Hangarlar ve mekanik atölyelerde,
-Yükleme ve boşaltma alanlarında,
-Metro istasyonlarında ve yeraltı geçitlerinde,
-Park ve bahçelerde, yaya yollarında ve kaldırımlarda kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Agrega Sertliği: 7 Mohs Scale
-3 farklı renk seçeneği
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARFLOOR QUARTZ eski beton üzerine uygulanacaksa, önce en az 7,5 cm. kalınlığında C 25 beton dökülmelidir.
- Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya tepsi perdahı ile perdahlamamalı, tahta mala ile düzeltilmiş
olmalıdır.
-Uygulama yapılacak beton ARKİM ARFLOOR QUARTZ ’ın ihtiyacı olan nemi alabileceği kadar ıslak olmalıdır. Yüzeyin ıslaklık
derecesi son derece önemlidir. Eğer yüzey gereğinden fazla ıslak ise, ARKİM ARFLOOR QUARTZ betonun kendi kalınlığı
içinde kaybolacak ve etkinliğini yitirecektir. Eğer yüzey gereğinden fazla kuru ise ürün yüzeye bağlanmayacak ve sonuç
olumsuz olacaktır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr veya güneş altında uygulama yapılmamalı.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Gereğinden fazla perdahlama yapılmamalıdır, kuvars agreganın çimentodan ayrışmasını önlemek için ürün uygulama
sırasında uzağa atılmamalıdır.
-ARKİM ARFLOOR QUARTZ uygulamasından önce yüzeye çelik mala veya tepsi ile perdah yapılmamalıdır.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama aletleri
Perdah tepsisi, Perdah bıçağı, Helikopter, Serpme ekipmanları
Uygulama
-Zeminin boyutlarına bağlı olarak 4 - 5 m. genişliğinde anotlar bir dolu bir boş olarak yerleştirilir. Gereken yerlerde anotların
içine hasır çelik yerleştirilir ve kot alma işlemi tamamlanır ARKİM ARFLOOR QUARTZ’ın yüzeye en iyi şekilde dağılması için
serpme işleminin anotların her iki tarafından da yapılması gerekir.
-Beton üzerine ayak ile çıkıldığında en çok 2 - 3 mm. derinliğinde ayak izi kalacak kadar prizini aldığında ARKİM ARFLOOR
QUARTZ zemine eşit oranda, elle veya mekanik serpme makinesi ile serpilerek yayılır. Malzeme yüzeye öbekler halinde
bırakılmamalı mümkün olduğu kadar homojen dağılım sağlanmalıdır. Ayrıca ürün içindeki agregaların ayrışmaması için
uzak mesafelere serpe yapılmamalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Zemin sistemleri ürünleri teknik bilgi föyü

-Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk alması beklenir. Rengin zeminin her tarafında eşit olmasına dikkat edilir. Tahta mala ile
malzeme zemine iyice yedirilerek bütünleşme sağlanır.
-Bir miktar malzeme en fazla yük altında olan anot ve dilatasyon derzlerinin kenarlarına, 8 cm’lik bir şerit halinde serpilir ve tahta mala ile yedirilir.
-Yüzey üzerinde yürünecek kadar sertleştiğinde çelik mala (helikopter) perdahı yapılır.
-Daha sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen parlaklık elde edilene kadar bu işlem sürdürülür.
-Uygulama 6 - 12 saat sonra yüzeyin suyunu istenenden çabuk kaybetmemesi için kür malzemesi kullanılmalıdır.
-Beton döküldükten sonra en geç 2 - 3 gün içinde derz kesme işlemi yapılmalıdır. Poliüretan mastik ve polietilen derz dolgu fitili ile derzler doldurulmalıdır.
Tüketim
Yaklaşık 4,5-5 kg/m2
Performans Bilgileri
-Aşınmaya Karşı Diren
ç ≤ 3g
-Çarpmaya Karşı Direnç
SII min. 10Nm
-Kapiler Su Emme:
≤ 0,1 kg/m2.dk0,5
-Alt Tabaka:		
≥ 0,8 N/mm2
-Sıcaklık direnci:
-300C ile + 600C arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 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 Standartları
-TS EN 1504-2
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri-Yeşil-Kırmızı, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar

PROBLEM
Çeşitli alanlardaki su yalıtımı uygulamaları öncesinde etkin yüzey hazırlığı ve tamiri nasıl yapılmalıdır?
Su yalıtımında doğru ürün tercihi ve hatasız uygulama yeterli olmayabilir, bunun için uygulama yapılacak yüzeyin
iyi hazırlanması ve yüzeyi hazırlamak için doğru ürünleri kullanarak tamiri yapılmalıdır.

Temel, perde ve otopark üstü su
Açık teras yalıtımında,
yalıtımında,			

Yüzme ve süs havuzlarında,

Islak hacim (banyo, tuvalet ve
mutfak vb.) yalıtımında,

Yeraltı ve yerüstü su depolarında.

Su yalıtımı uygulamasına başlamadan önce yüzey hazırlığının çok iyi yapılması gereklidir. Tamir gereken yerlere
yüksek aderans, basma ve çekme dayanımı yüksek mukavemetlere sahip yapısal tamir harcı(Arkim Arrepair
TKS veya Arkim Arrepair Paste) uygulanmalıdır. Astar gereken yerlere yüksek aderansa sahip ve su itici özelliği
bulunan Arselans Arastar veya Arkim Arseal Poly 3411 uygulanabilir.
ÇÖZÜM
Uygulama :

Yüzey temiz ve sağlam olmalı, kirden, tozdan, zayıf parçacıklardan
ve kalıp yağlarından arındırılmış
olmalıdır. Su yalıtım ürününün bölgesel kurumaması için yüzey eşit
kalınlıkta olmalı, tij delikleri yapısal
tamir harcı ile kapatılmalıdır.

Dış köşeler yuvarlatılarak su yalıtım
ürününün yüzeye tutunma aderansı arttırılır ve çatlama riskli ortadan
kaldırılır.

Köşeler yapısal tamir harcı (Arkim
Arrepair TKS veya Arkim Arrepair Paste) ile pahlanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Yapısal tamir harcı ile pahlamaya
alternatif olarak iç köşelere elastik
su yalıtım bandı uygulanmalıdır.

Teknik uygulamalar

Yüzeydeki dilatasyonlara için elastik su yalıtım bandı kullanılmalıdır.

Aderansı artırmak, yüzeydeki tozları hapsetmek ve yüzey emiciliğini
dengelemek için uygulama alanının durumuna ve tercih edilen
ürüne göre su yalıtım uygulaması
öncesinde mutlaka uygun astar
(Arkim Arastar, Arselans Arastar
veya Arkim Arseal Poly 3411)
kullanılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Sabit durması gereken makine, vinç gibi ağır
yüklerin betona ankrajlaması nasıl olmalıdır?

PROBLEM
Dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren;

Prefabrike vb yapılarda...

Çelik kolon, makine ve vinç montaj kaidelerinin zemine ankrajlanmalarında,

Temel soketlerinde, perde ve kolon başlıkları imalatlarında,

Beton zeminlerin grout tamirlerinde,

Yüksek dayanıma sahip Arkim Arrepaır Grout kullanılmalıdır.

ÇÖZÜM
Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin yüzeyi
temiz ve sağlam olmalı, kirden, tozdan, zayıf parçacıklardan ve kalıp
yağlarından arındırılmış olmalıdır.

Kalıp sabitlenmeli ve sızdırmazlığı
kontrol edilmelidir.

Yüzeyin durumuna göre yüzey
mutlaka Arkim Arastar veya Arselans Arastar ile astarlanmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Sabit durması gereken makine, vinç gibi ağır
yüklerin betona ankrajlaması nasıl olmalıdır?

Yüzey Hazırlığı

25 kg.’lık Arkim Arrepaır Grout ortalama 3,5 – 4 L su bulunan kaba
sepelenerek dökülür, düşük devirli
bir el mikseri ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 3 - 4
dakika kadar karıştırılır.Karışım uygulama öncesinde 2 dakika bekletilmelidir.

Akışkan haldeki harç önceden
hazırlanmış kalıbın tek tarafından
kesintisiz olarak dökülmelidir, bu
şekilde karışım içerisindeki hava
sıkışması engellenir.

Dış ortamda açık geniş yüzeyler,
güneş ışınları ve rüzgardan 48 saat
süre ile telis bezi ile örtülerek korunmalıdır.

Brüt beton gibi yüzeylerin su emiciliği oldukça fazladır.
Duvar ve tavanlarda brüt beton üzeri alçı uygulamaları artmıştır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Brüt beton yüzeylere alçı
uygulamasının yapılması

PROBLEM

Temel soketlerinde, perde ve kolon başlıkları imalatlarında

Beton zeminlerin grout tamirlerinde, Bu tür durumlarda ;

Alçı uygulamasına başlanılmadan
önce,

Brüt beton ve tavanlara Arkkim
Arkontak rulo veya fırça ile uygulanarak aderans arttırılır.

Yüksek dayanıma sahip Arkim Arrepaır Grout kullanılmalıdır.
ÇÖZÜM
Yüzey Hazırlığı

Yüzeyin sağlamlığı çekiç yardımı ile
kontrol edilerek sağlam olmayan
parçalar temizlenir.

Yüzey kalıp yağı, toz ve çimento
artığı gibi aderans düşürücü etkenlerden temizlenir.

Basınçlı su ile yıkanmalı, sıcak ve
rüzgarlı havalarda yüzey suya doyurulmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Brüt Beton Yüzeylere Alçı
Uygulamasının Yapılması

UYGULAMA

12 Kg’lık Akim Arkontak 3-3,5L su
ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.

Hazırlanan karışım yüzeye rulo ile
tek kat olarak uygulanır. Her sürüm
öncesi Akim Arkontak tekrar karıştırılarak homojenlik kaybedilmemiş olur.

Akim Arkontak uygulamasından
2-6 saat sonra alçı sıva veya çimento esaslı sıva uygulamasına geçilebilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARREPAIR THIN / 5111
Tanımı
Çimento esaslı, polimer ve lif takviyeli ince tamir ve tesviye harcı.
Uygulama alanı
-Brüt beton, prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla gibi yüzeylerde kalın çatlakların doldurulması, dökülmüş,
oyulmuş, kırılmış, kopmuş yüzeylerin 5-30 mm‘ye kadar onarılması ve sıva tamiratları için uygundur.
-Yapılardaki yenileme çalışmalarında, boyama, seramik kaplama, yalıtım öncesinde düzgün yüzey oluşturmada
kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 6 saat
-Çalışılabilme süresi max. 60 dakika
-Uygulama kalınlığı 10-20mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 10mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 1 gün
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARREPAIR THIN uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmalıdır.
-Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Uygulama öncesinde, yüzey nemlendirilmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malası, çelik tel fırça
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 kg ARKİM ARREPAIR THIN 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.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika
tekrar karıştırılır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalı ve yüzey
kaplanmalıdır.
-Kaplanan yüzeyin seviyesini eşitlemek için son uygulama tek seferde toplam kalınlık 20 mm’yi geçmeyecek
şekilde ara verilmeden yapılmalıdır.
-Yüzey nemli sünger ile perdahlanmalıdır.
-Uygulama sonrası, yüzey 24 saat boyunca belli aralıklarla nemlendirilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

-Hazırlanan harç 60 dakika içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Tüketim
Yüzeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı
: ≥ 10 N/mm2
-Bağ Dayanımı
: ≥ 0,8 N/mm2
-Kapiler Su Emme
: ≤ 0,5 kg/m2.dk0,5
-Isıl Uyumluluk
: Donma-Çözülme; çatlak gen. ≤0,05mm
-Isıl Uyumluluk
: Isıl Şok; çatlak gen. ≤0,05mm
-Isıl Uyumluluk
: Kuru Çevrim; çatlak gen. ≤0,05mm
-Sıcaklık direnci
: -300C ile + 600C arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 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 Standartları
-TS EN 1504-3 / Sınıf: R1
-Bayındırlık Poz No: 04.613/31
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARREPAIR THICK / 5122
Tanımı
Çimento esaslı, polimer ve lif takviyeli kalın tamir ve tesviye harcı.
Uygulama alanı
-Brüt beton, prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla gibi yüzeylerde kalın çatlakların doldurulması, dökülmüş,
oyulmuş, kırılmış, kopmuş yüzeylerin 5-30 mm‘ye kadar onarılması ve sıva tamiratları için uygundur.
-Yapılardaki yenileme çalışmalarında, boyama, seramik kaplama, yalıtım öncesinde düzgün yüzey oluşturmada
kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 6 saat
-Çalışılabilme süresi max. 60 dakika
-Uygulama kalınlığı 10-30mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 10mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 1 gün
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARREPAIR THICK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmalıdır.
-Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Uygulama öncesinde, yüzey nemlendirilmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malası, çelik tel fırça
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 kg ARKİM ARREPAIR THICK 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.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika
tekrar karıştırılır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalı ve yüzey
kaplanmalıdır.
-Kaplanan yüzeyin seviyesini eşitlemek için son uygulama tek seferde toplam kalınlık 30 mm’yi geçmeyecek
şekilde ara verilmeden yapılmalıdır.
-Yüzey nemli sünger ile perdahlanmalıdır.
-Uygulama sonrası, yüzey 24 saat boyunca belli aralıklarla nemlendirilmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

-Hazırlanan harç 60 dakika içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Tüketim
Yüzeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı
: ≥ 10 N/mm2
-Bağ Dayanımı
: ≥ 0,8 N/mm2
-Kapiler Su Emme
: ≤ 0,5 kg/m2.dk0,5
-Isıl Uyumluluk
: Donma-Çözülme; çatlak gen. ≤0,05mm
-Isıl Uyumluluk
: Isıl Şok; çatlak gen. ≤0,05mm
-Isıl Uyumluluk
: Kuru Çevrim; çatlak gen. ≤0,05mm
-Sıcaklık direnci
: -300C ile + 600C arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 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 Standartları
-TS EN 1504-3 / Sınıf: R1
-Bayındırlık Poz No: 04.613/32
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARREPAIR PASTE / 5133
Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli yüzey düzeltme ve tamir macunudur.
Uygulama alanı
-Prefabrik beton, yerinde dökme beton yapı elemanlarının ve brüt beton yüzeylerin üzerindeki 0-2 mm
derinlikte tamir uygulamalarında kullanılır.
-Beton dökümü sırasında kalıp ile beton arasında sıkışan hava kabarcıklarının neden olduğu küçük boşlukların
doldurulması için ideal bir malzemedir.
Uygulama özellikleri
-Kullanıma hazır, sadece su ilavesi ile uygun kıvama getirilerek beton yüzeyler için tamir harcı olarak kullanılan
çimento esaslı bir malzemedir. Malzemenin avantajları:
-Duvar macunu kıvamındadır, uygulaması çok kolaydır.
-Yüzeye mükemmel yapışır.
-Macun gibi çekildiğinden doldurulan delik ve boşlukların etrafında yüzeyde kot farkı oluşturmayan çok ince bir
tabaka oluşturur. Yüzeyde oluşan tabakanın betona aderansı yüksektir.
-Uygulama kalınlığı: 0-2 mm
Kullanım süresi: 60 dakika
Özgül ağırlık: 1,65 Kg/L
Yüzey hazırlığı
-Yüzey yapışmayı engelleyebilecek çimento artıkları, yağ, vb. maddelerden ve gevşek parçalardan tümüyle
arındırılmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş
malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanına yiyecek ve
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik/ahşap mala, perdah malası, spatula
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Karıştırma işlemi için ağırlıkça 1/4 oranında su miktarı (25 kg toza ~6 litre su) temiz bir kovaya boşaltılır.
-ARKİM ARREPAİR PASTE yavaş yavaş ilave edilerek 400-500 devirli bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir karışım
elde edilinceye kadar (3-4 dakika) karıştırılır.
-Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı, ancak yüzeyde serbest su kalmamalıdır.
-Tamir edilecek yüzeydeki boşluklar (örneğin hava boşlukları) spatula yardımı ile duvar macunu çeker gibi
doldurulur.
-Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile
yüzey istenilen şekilde bitirilir.
-Derin boşlukların doldurulmasında önceden Arkim Arrepaır Thın veya Arkim Arrepaır Thıck tamir harçlarının
kullanılması gerekebilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

-Özellikle sıcak, kuru veya rüzgarlı ortamlarda, taze harcın hızla kurumasına engel olmak için, uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle yüzey
zaman zaman ıslatılmalıdır.
Tüketim
Yaklaşık 1,7 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı:
21 N/mm2(7 gün)
		
28-35 N/mm2(28 gün)
- Eğilme Dayanımı:
4 N/mm2(7 gün)
		
5,5 N/mm2(28 gün)
-Betona Yapışma:
0,7 N/mm2
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %60 ± 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 Standartları
-TS EN 1504-3
-CE
Bayındırlık Poz No: 04.613/3-A
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri-beyaz, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 6 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARREPAİR TKS / 5134
Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, büzülme yapmayan, tiksotropiktamir
macunudur.
Uygulama alanı
-Yatayda ve düşeyde olmak üzere, tüm beton tamiratı işlerinde kullanılabilir.
-Büzülme yapmaması sayesinde tij deliklerinin kapatılması için çok uygundur.
-10-30 mm. arası çatlakların doldurulmasında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Yapısal güçlendirme işleri için uygundur.
-Su geçirimsizdir.
-Betonu sülfat ve klor etkilerine karşı korur.
-Kullanıma hazırlanması kolaydır.
-Uygulanması kolaydır.
-Donma-çözünme etkilerine mukavimdir.
-Herhangi bir toksik etkisi yoktur ve korozif değildir.
-Üstün fiziksel özelliklere sahiptir.
-Yağlara karşı dayanıklıdır.
-Karbon dayanımı ve asit difüzyon dayanımı yüksektir.
-Büzülmez.
-Uygulama kalınlığı: 10-30 mm
-Kullanım süresi: 30 dakika
-Trafiğe açılma süresi: 24 saat
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, yük taşıyabilir, kırık parçacıklardan ve yapışmayı engelleyebilecek (yağ, toz,
çimento artığı, vb.) maddelerden arınmış olmalıdır.
-Pürüzsüz yüzeyler bellibir oranda aşındırılmalı ve suya doyurulmuş olmalıdır.
-Uygulama yüzeylerinde su birikintileri olmamalıdır.Shot-blasting ve waterjetting uygulamadan önce
yapılmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş
malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanına yiyecek ve
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır.
-Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz.
-Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir.
-Düşük sıcaklıklar prizi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise hızlandıracaktır. İşlenebilirlik süresi de sıcaklıklara bağlı
olarak değişecektir.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik/ahşapmala, perdah malası,spatula

22

Uygulama Çözüm
Rehberi

Teknik uygulamalar ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
Uygulama için karışım oranı;
-ARKİM ARREPAİR TKS: 25 kg, Su: 3,25 kg
-Karışım suyunun 3/4’ü temiz bir kaba boşaltılmalı ve üzerine ARKİM ARREPAİR TKS, düşük devirli bir karıştırıcıile karıştırılarak dökülmelidir. Biraz
karıştıktan sonrakarışım suyunun geri kalanı da karışıma eklenir veyaklaşık 2 dakika daha karıştırılır. İşleme süresini gözönünde bulundurarak,
bir seferde karıştırılacak miktar ayarlanmalıdır.
-Hazırlanan harç yüzeye kalınlığı tek katta 10-30 mm olacak şekilde mala ile uygulanır.
-Daha kalın uygulamalarda ise ilk kat kuruduktan sonra ikinci kataynı şekilde yüzeye uygulanır. Düzgün yüzey bitişinin istendiği durumlarda,
harcın suyunu çekmesi beklenirve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su serpilerek,çelik veya ahşap mala ile yüzey tamamlanır.
-Uygulamadan sonra yüzeyi güneşten ve rüzgardan 24 saat boyunca koruyunuz, ayrıca bu süre içinde uygulama yüzeyini nemli tutunuz.
Not: Harç kürünü aldığında beyazlaşma oluşabilir.Bu normal bir durumdur.
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı: 42 N/mm2(7 gün)
54 N/mm2(28 gün)
-Eğilme Dayanımı: 5 N/mm2(1 gün)
7 N/mm2(7 gün)
8 N/mm2(28 gün)
-Yapışma Dayanımı
: >3 N/mm2(28 gün)
-Boy Değişimi		
: <1 mm/m(28 gün)
-Granül Boyu		
: 0,1 – 2,0 mm
Özgül Ağırlık		
: 1,7 Kg/L
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %60 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda
sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereğibelirtilen
ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartları
-TS EN 1504-3
-CE
Bayındırlık Poz No: 04.613/3-B
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri-beyaz, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 6 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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ARKİM ARREPAIR EPOXY TKS / 5144
Tanımı
ARKİM ARREPAİR EPOXY TKS iki bileşenli, solventsiz, epoksi bağlayıcılı, su ve kimyasal ortamlara dirençli, genel
kullanım amaçlı, tiksotropik dolgu, tamir, tesviye ve yapıştırma harcıdır.
Uygulama alanı
-Genel kullanım amaçlı bir malzeme olup, montaj ve onarım işlerinde dolgu harcı ve yapıştırıcı olarak kullanılır.
-Betonarme yapı elemanlarının onarımında,
-Deniz yapılarının onarım ve bakımında,
-Betonarme kolonların çelik takviye ile aralarında kalan boşlukların doldurulmasında,
-Betonarme döşemelerde oluşan geniş çatlakların onarımında,
-Epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları öncesinde, yüzey tamiratlarında,
-Filiz ekimi ve ankraj işlerinde,
-Ön germeli yapı malzemelerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Yüksek gerilme ve yapışma mukavemetine sahiptir.
-Yüksek basınç ve eğilme mukavemetine sahiptir.
-Solvent içermez.
-Kuruduktan sonra büzülme veya çekme yapmadan sertleşir.
-Kürlenmesi tamamlandıktan sonra son derece sert bir yapıya sahip olur. Aşınma direnci çok yüksektir.
-Uygun hazırlanmış her türlü yüzeye mükemmel yapışır.
-Astar gerektirmez, uygulaması son derece kolaydır.
-Kokusuzdur, insan sağlığına zararı yoktur. Solvent içermemesi sayesinde uygulama kolaylığı ve iş güvencesi
sağlar.
-Tiksotropik olup, 10 mm kalınlığına kadar akmadan uygulanabilir.
-Deniz suyuna, mazota, benzine, çeşitli seyreltik kimyasallara, temizlik deterjanı ve dezenfektanlarına karşı
dayanımlıdır.
-Mekanik darbelere karşı direnci mükemmeldir.
-Macun gibi çekildiğinden doldurulan delik ve boşlukların etrafında yüzeyde kot farkı oluşturmayan çok ince bir
tabaka oluşturur. Yüzeyde oluşan tabaka çok ince olup, buna karşın betona aderansı mükemmeldir.
-Kap ömrü ve kullanım süresi uzundur.
-İşlenebilme süresi: 60 dakika (20 0C’de)
-Üzeri kapatılabilir: 16 – 24 saat sonra 23 0C’de
-Tam kürlenme: 48 saat – 7 gün 23 0C’de
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARREPAİR EPOXY TKS uygulanacak yüzey;
Toz, kir, yağ, pas ve parafin gibi aderansı olumsuz etkileyecek unsurlardan arındırılmış, Kuru ve temiz,
-Sağlam ve yük taşıyabilir olmalıdır. Gerekli hallerde yüzeyin durumuna göre uygun yöntemler uygulanmalıdır;
örn. planya, iri taneli kum püskürtme, shot-blasting gibi.
Çimento esaslı yüzeyler:
Beton sınıfı: min. C20/25
Beton yüzeyi: min. 14 günlük
Gerilme-çekme mukavemeti: > 1,5 N/mm2
Artık nem oranı: < %4 (karpit higrometre metodu)
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
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Uyarılar ve Öneriler
-+5 0C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.
-Malzemenin doğru oranlarda karıştırılmasına dikkat ediniz.
-Dış mekan uygulamalarında, yüzeyi ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan koruyunuz.
-Reçine esaslı sistemlerin kullanma ve kür süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ile havadaki nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar;
bu kullanma süresini ve kür süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar ise reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen süreler buna bağlı olarak kısalır.
-Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
-ARKİM ARREPAİR EPOXY TKS kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama sırasında karışımın içine solvent vs. katılmamalıdır.
-Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Bu alanlar havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
-Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır.
Uygulama
-Karışım oranı: ağırlıkça 3 birim ana malz.(A-bileşeni) ağırlıkça 1 birim sertleştirici(B bileşeni)
-Sertleştirici ana malzemeye katılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile, homojen ve topaksız bir malzeme oluşana kadar (en az 3 dakika) karıştırılır,
karışım kabının dip ve kenarlarında kalan malzemenin iyice sıyrılarak karışmasına dikkat edilmelidir. Ufak karışımları elle yapmak mümkündür.
Temiz ve düz bir satıh üzerine (saç veya galvaniz bir plaka gibi) boşaltılan malzemeler, spatula veya boyacı küreği v.s yardımıyla, karışım homojen
bir renk alıncaya kadar karıştırılır.
-Kış aylarında soğuk ortamda depolanan malzemelerde sertlik oluşabilir. Bu gibi hallerde malzeme sıcak bir ortama alınarak veya sıcak su
banyosu yaptırılarak (malzemeler, karışım “yapılmadan önce, sıcak su dolu bir kabın içinde bekletilmek sureti ile) normal kıvamına dönmesi
sağlanabilir.
-Spatula, mala ve mastik tabancası ile uygulanabilir.
-10°C’nin altında ve bağıl nemin % 75’in üzerinde olduğu ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3°C
üzerinde olmalıdır.
-Karışımın kullanım süresi 20°C’de 1 saat olup, karışım miktarı ve ortam sıcaklığı yükseldikçe, bu süre kısalır.
-Uygulamadan 24 saat sonra zımparalanabilir, her tip boya ile kaplanabilir, yeni bir kat macun uygulanabilir.
-20°C’de yüzeysel kuruma süresi 4-5 saat,
20°C’de tam kuruma süresi ise 18-24 saattir.
-Kürlenme süresi 20°C’de 7 gün’dür. Bu süre zarfında macun kitle veya tabakasının hiçbir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması
sağlanmalıdır.
-Uygulama yapılacak yeni beton ve çimento esaslı yüzeylerin; en az 28 gün kürlenmiş olması şarttır. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s hafif
kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra yüzeydeki toz iyice temizlenir.
-Eski beton ve çimento esaslı yüzeylerdeki; eskiden kalma boya, kir, toz vs gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ,
gres artıkları özel yakma aparatları yardımı ile yakılarak deterjan katkılı basınçlı su ile temizlenir.
-Uygulamadan önce zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Betonun nem oranı en fazla % 5 olmalıdır. İnceltilmeden
kullanılmalıdır. Temizlik için tiner kullanılır. Dikkat ! Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.
Tüketim
1,80 kg/m²(1 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı:
- Eğilme Dayanımı:
-Çekme mukavemeti:
Betona yapışma :
Çeliğe yapışma :
-Sıcaklık dayanımı :
-Özgül Ağırlık:		

50 N/mm2(7 gün)(20 0C)
25 N/mm2(7 gün)(20 0C)
15 N/mm2(7 gün) (20 0C)
4 N/mm2 (beton kopar) (7 gün) (20 0C)
17 N/mm2 (kumlanmış) (7 gün) (20 0C)
- 15 ile +90 0C
1,80 ± 0,05 Kg/L Kg/L (20 0C)

Ambalaj		
-4 kg’lık set		

Fiziki hali
-Gri/epoksi

Depolama Şartları
-Rutubetsiz ortamda (+10°C ila 35°C) ve orijinal ambalajı açılmaksızın 1 yıl boyunca saklanabilir.
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ARKİM ARKONTAK /5211
Tanımı
Sentetik reçine esaslı, dolgulu, brüt beton astarı
Uygulama alanı
-Çimento ve özellikle alçı esaslı sıva uygulamalarında
-İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, seramik, brüt beton, gaz beton, briket, kum taşı, mermer,
klinker, plywood, gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap, sunta gibi emici yüzeylerde aderansı
arttıran astar olarak kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kuruma süresi: 60-90 dakika
-Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat
-Yoğunluğu: 1,4 g/cm3
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yüzeyi toz, yaş, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici
maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.
Uygulama aletleri
El mikseri, rulo
Uygulama
-12 kg’lık ARKİM ARKONTAK kovasının içerisine 3-4 litre su ilave edilerek düşük devirli bir mikser ile homojen bir
karışım elde edinceye kadar karıştırılır.
-İnceltilmiş ARKİM ARKONTAK yüzeye tekstürlü rulo ile uygulanmalıdır.
-Bu karıştırma işlemi uygulama sırasında sürekli tekrarlanır.
-24 saat sonra üzerine çimento veya alçı esaslı sıvaların kaplamasına geçilebilir.
Tüketim
Yaklaşık 150-250 g/m2 (0,2-0,4 mm kalınlık için)
Ambalaj
-12 kg plastik kova,
-Kasada 18 ve 36 adet
Fiziki hali
-Kırmızı, sıvı
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Depolama Şartları
-Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında ve maksimum 5 kat kovanın üst üste yerleştirilmesine özen
gösterilmelidir.
-Direkt güneş ışığından uzak kapalı yerlerde depolanmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün
niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
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ARKİM ARREPAIR GROUT / 5411
Tanımı
Çimento esaslı, yüksek akıcılık özelliğine sahip, rötresiz, yüksek mukavemetli, su geçirimsiz tamir ve ankraj
harcıdır.
Uygulama alanı
- ARKİM ARREPAIR GROUT, dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, prefabrike
yapı, makine ve vinç montaj kaidelerinde, temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik
kolonların temele sabitlenmesinde, betonarme yapı elemanlarının zeminlerin tamirinde, filiz ve ankraj
demirlerinin sabitlenmesinde, eski ve yeni beton arasında oluşan boşlukların doldurulmasında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 45 dakika
-Çalışılabilme süresi max.20 dakika
-Uygulama kalınlığı min. 10 mm
-Uygulama kalınlığı max. 70mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 3 saat
-Servise açılma süresi: 24 saat
-Tam kürlenme süresi: 28 gün
Yüzey hazırlığı
-ARKİM ARREPAIR GROUT uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ v.b. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmalıdır.
-Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalı, ancak uygulama yüzeyinden fazla su tamamen
alınmalıdır.
-Kalıplı uygulamalarda, harcın yerleştirilmesi ve kürlenmesi esnasında sızıntıyı engellemek için kalıpların sağlam
olmasına dikkat edilmeli, harç sertleşinceye kadar uygulama alanının vibrasyona maruz kalması engellenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
-Ortam sıcaklığı +8°C’nin altında ise, uygulama zemininin üzeri örtülmeli ve yerleştirilmiş harç minimum +8°C’de
tutulmalıdır.
Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, çelik tel fırça
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 3,5-4 litre suya 25 kg ARKİM ARREPAIR GROUT 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.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
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-Akışkan yapıdaki ARKİM ARREPAIR GROUT önceden hazırlanmış bulunan kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir, böylece karışım
içerisine hava sıkışması engellenmelidir.
-Kalıbın içerisindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel haline getirilmiş çelik bir tel kullanarak yerleştirme yapılmalıdır. Vibratör
kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Uygulama sonrasında hemen kürleme işlemine tabii tutulmalıdır. Kürlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rötreyi kompanse etmesi bakımından
gerekli olan ilk genleşmeyi azaltabilir.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Tüketim
Yaklaşık 20 kg/m2 (10 mm kat kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı(1 gün) : ≥ 28 N/mm2
-Basınç Dayanımı(7 gün) : ≥ 35 N/mm2
-Basınç Dayanımı(28 gün) : ≥ 50 N/mm2
-Bağ Dayanımı: ≥ 2 N/mm2
-Sıcaklık direnci: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C 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 Standartları
-TS EN 1504-3 / Sınıf: R4
-Bayındırlık Poz No: 04.613/33
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Fiziki hali
-Gri, toz
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 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.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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ARKİM ARREPAIR EPOXY 3B / 3822
Tanımı
ARKİM ARREPAİR EPOXY 3B solvent içermeyen, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen
ve hızlı priz alan epoksi esaslı tamir ve grout harcıdır.
Uygulama alanı
-Bağlayıcı olarak demir filizi ekiminde,
-Ankraj işlerinde,
-Mesnetlerde,
-Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
-Yapılardaki yatay ve düşey elemanlarda,
-Tavan ve kirişlerdeki geniş çatlakların onarımında,
-Döküm harcı olarak köprü mesnetlerinde,
-Mesnetlerdeki taşıyıcı plakaların montajında,
-Çok ağır makinelerin montajında,
-Vinç raylarının montajında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımlarına sahiptir.
-Aşınma ve darbe direnci yüksektir.
-Kap ömrü ve kullanma süresi uzundur.
-Solvent içermez.
-Büzülmesiz sertleşir.
-Astarsız uygulanır, kendiliğinden yerleşir.
-Kimyasal dayanımı yüksektir.
-Hızlı sertleşir.
-Mekanik dayanımı çok yüksektir.
-Uygulama kalınlığı: 12-50 mm (her kat için)
-İşlenebilme süresi: 30 dakika (20 0C’de)
-Trafiğe açılma süresi: 24 saat
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak beton ve çimento esaslı yüzeyler; sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yüzey aderansı
olumsuz etkileyecek her türlü yağ, pas ve parafin kalıntılarından iyice arındırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeylerin
kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatılardaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-+5 0C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.
-Malzemenin doğru oranlarda karıştırılmasına dikkat ediniz.
-Dış mekan uygulamalarında, yüzeyi ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan koruyunuz.
-Reçine esaslı sistemlerin kullanma ve kür süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ile havadaki nemden etkilenir. Düşük
sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar; bu kullanma süresini ve kür süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar ise reaksiyonu hızlandırır ve
yukarıda belirtilen süreler buna bağlı olarak kısalır.
-Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
-ARKİM ARREPAİR EPOXY 3B kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama sırasında karışımın içine solvent vs.
katılmamalıdır.
-Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Bu alanlar havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun
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iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
-Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır.
Uygulama
-Karışım oranı: 6:1:28 = 35 (ağırlıkça)
-B bileşeni A bileşeninin içerisine boşaltılır. Homojen bir görünüm elde edilene kadar (takriben 3 dk.) düşük hızlı (maks. 250 dev/dk ) bir karıştırıcı ile karıştırılır.
Karışım uygun bir kaba boşaltılıp C bileşeni yavaşça
ilave edilerek homojen, topaksız, akıcı bir harç oluşana
kadar (min. 3 dk) karıştırılmaya devam edilir.
-Uygulamadan önce karışımı içindeki havanın atılması
için kısa bir süre bekletiniz.
-Her kat için minimum uygulama kalınlığı 12mm, maksimum 50mm’dir. Daha kalın uygulamalar ve geniş hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.
-Tabakalar halinde döküm yapılırken, bir önceki tabaka
sertleşmiş ve soğumaya başlamış olmalıdır. Üzerine uygulama yapılacak betonun yaşı en az 3 hafta, yüzey sıcaklığı en az +5ºC, en fazla +30ºC olmalıdır.
-Atmosfere açık yüzeyler en az 24 saat süreyle güneş,
rüzgar ve yağmur gibi dış etkilerde karşı korunmalıdır.
Tüketim
2 kg/m²/mm
Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı:
85 - 90 N/mm2(1 gün)
		
90 - 110 N/mm2(7 gün)
- Eğilme Dayanımı:
25 - 40 N/mm2
-Yapışma Dayanımı:
4 N/mm2(beton kopar)
-Elastisite modülü:
˜ 1800 N/mm2
-Özgül Ağırlık:		
2 Kg/L
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %60 ± 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.
Ambalaj
-30 kg’lık set
Fiziki hali
-Gri/epoksi
Depolama Şartları
-Rutubetsiz ve kuru ortamda 24 ay boyunca saklanabilir.
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