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Seramik Yapıştırıcılar

A1203 - Gri
Plustech Yapıştırıcı

Tanımı

Kullanım Alanları

Uyarılar ve Önlemler
Uygulama

Performans

Yardımcı Ürünler

Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı 
daha önceden kontrol edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey 
yapışmayı engelleyecek olumsuz etkilerden  (toz, kir, döküntü, yağ 
gibi) temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar veya 
çatlaklar varsa yüzeye uygun olan Aragonit Tamir Harcı ürünleri ile 
düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak brüt beton yüzeylerde yapışmayı 
artırmak, emiciliği yüksek olan yüzeylerde ise emiciliği engellemek 
için yüzey Aragonit Beto DC 200 astar ile astarlanmalıdır. Seramik 
üzeri uygulamalarda yapıştırma yapılmadan önce Aragonit BetoSer 
Film 800 astar kullanılmalıdır. Uygulama öncesinde seramiklerin 
arkalarındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.  6,5 -,7,5 lt.  
temiz su karışım kabına boşaltılıp üzerine yapıştırıcı yavaş yavaş 
ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. 
Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır. Yüksek devirle 
karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma 
süresini bekledikten sonra 1-2 dakika tekrar karıştırılan harç 
kullanıma hazırdır. Karo ölçüsüne uygun seramik tarağı kullanılarak 
yüzeye harç uygulanarak taraklama yapılmalı, kaplama malzemeleri 
taraklanan harç üzerine lastik tokmak kullanılarak 30 dakika içerinde 
yapıştırılmalıdır. Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük nem gibi 
etkenlere bağlı olarak bu süre kısabileceği için seramik yapıştırıcının 
yüzeyinde kabuklaşma olup olmadığı sürekli kontrol edilerek 
yapıştırma yapılmalıdır.  Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma 
yapılmamalı ve yüzeyden kazılmalıdır. Ağır kaplama malzemelerinde 
ve dış cephe uygulamalarında kaplama malzemelerinin arka 
kısmına da harç ince bir tabaka halinde sürülerek yapıştırılmalıdır.

Özellikle büyük ebatlı, seramik, mermer, vb. materyallerin ve her türlü 
seramiğin yapıştırılmasında kullanılan ekstra yüksek mukavemetli, 
çimento esaslı, modifiye polimer katkılı kayma özelliği azaltılmış, özel 
kimyasallarla geliştirilmiş, uzun çalışma süresine sahip, granülometrisi 
özel olarak hazırlanmış yüksek performanslı yapıştırma harcıdır.

•Uygulama sıcaklığı +5°C / +35°C sınırlarında olmalıdır.
•Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir. 
•Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
•Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, 
kum, çimento gibi) kesinlikle konulmamalıdır.
•Uygulama esnasında yüzey dış etkenlerden (rüzgâr, nem ve güneş) 
korunmalıdır. 
•Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
•Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir. Sertleşmiş ve prizini 
tamamlamış kaptaki malzeme kullanılmamalıdır. 
•Aragonit 1203 Plustech Yapıştırıcı ile yapıştırılan karoların en az 24 
saat direk su ile temasından kaçınılmalı, 5 - 7 gün sonrasına kadar 
donma ve güçlü güneş ışığından korunmalıdır. 
•Derz dolgu uygulaması yapıştırma işleminden 24 saat sonra 
yapılmalıdır. Bu süre zarfında uygulama yapılan yüzey üzerine 
çıkılmamalıdır. 
•Soğuk havalarda ANF 3060 ile birlikte kullanılmalıdır.
•Yüksek yapışma ve su iticilik istenilen uygulamalarda AquAR.210 ile 
birlikte  kullanılmadır.

İç ve dış mekanlarında büyük ebatlı seramik, granit, porselen seramik 
ve mermer gibi kaplama malzemelerinin beton yüzeye, sıva, şap 
ve duvar yüzeyine yatay ve dikey olarak kaplanmasında kullanılan 
yüksek mukavemetli yapıştırma harcıdır.Yüksek yapışma stabiltesine 
sahiptir. Yerden ısıtma sistemlerinde, fırınların dış cephelerinde, 
soğuk hava depolarındaki ani ısı değişikliklerinde meydana gelen 
yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.

Teknik değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. 
Uygulama ortamı  farklılığından ötürü değerler değişebilir. Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir.Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 
Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

•Aragonit Beto DC 200 Astar
•Aragonit BetoSer Film 800 Astar
•Aragonit Tamir Harçları
•Aragonit A2010 Derz Dolgusu
•Aragonit A2020 Silikonlu Derz Dolgusu
•Aragonit A2050 Flex Derz Dolgusu
•Aragonit Epoksi Derz Dolgusu
•Aragonit ANF 3060
•Aragonit AquAR.210

Renk                           
Karışım Oranı         
Olgunlaşma Süresi      
Kap Ömrü                  
Tüketim                      
Ambalaj                     
Raf Ömrü

Gri

25 kg.lık toz ürün ortalama 6,5 -7,5 lt. su ile karıştırılır.

5 dakika

2 saat

1 m² için 4,0 - 4,5 kg. (8x8 mm tarak ölçüsü)

25 kg. (Kraft torbalarda 64 adetli strechli paletlerde)

Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihi itibariyle 1 yıldır

:

:
:
:

:
:

:

 :

:

Depolama

Açık Bekletme Süresi

Açılmamış ambalajıyla kuru ve rutubetsiz ortamda en
fazla 8 sıra üst üste istiflenerek depolanabilir.
30 dakika içerisinde kaplama malzemelerinin
yapıştırılması gerekir. Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük
nem gibi etkenlere bağlı olarak bu süre kısalır.

TS EN 12004-1/ C2TES2 sınıfına uygundur.                                            Yangın Sınıfı A2-s1,d0

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti                                                    ≥ 1,0 N/mm²

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                            ≥1,0 N/ mm²

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                      ≥ 1,0 N/mm²

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra  çekme yapışma mukavemeti     ≥ 1,0 N/mm²

Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dakika)   ≥ 0,5 N/mm²

Kayma                                                                                                        ≤ 0,5 mm

Enine Deformasyon                                                                                    S2 > 5 mm                                                                            
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TS EN 12004-1/ C2TES2 sınıfına uygundur.                                            Yangın Sınıfı A2-s1,d0

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti                                                    ≥ 1,0 N/mm²

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                            ≥1,0 N/ mm²

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                      ≥ 1,0 N/mm²

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra  çekme yapışma mukavemeti     ≥ 1,0 N/mm²

Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dakika)   ≥ 0,5 N/mm²

Kayma                                                                                                        ≤ 0,5 mm

Enine Deformasyon                                                                                    S2 > 5 mm                                                                            

Seramik Yapıştırıcılar

A1203 - Beyaz
Plustech Yapıştırıcı

Tanımı

Kullanım Alanları

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı 
daha önceden kontrol edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey 
yapışmayı engelleyecek olumsuz etkilerden  (toz, kir, döküntü, yağ 
gibi) temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar veya 
çatlaklar varsa yüzeye uygun olan Aragonit Tamir Harcı ürünleri ile 
düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak brüt beton yüzeylerde yapışmayı 
artırmak, emiciliği yüksek olan yüzeylerde ise emiciliği engellemek 
için yüzey Aragonit Beto DC 200 astar ile astarlanmalıdır. Seramik 
üzeri uygulamalarda yapıştırma yapılmadan önce Aragonit BetoSer 
Film 800 astar kullanılmalıdır. Uygulama öncesinde seramiklerin 
arkalarındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.  6,5 -,7,5 lt.  
temiz su karışım kabına boşaltılıp üzerine yapıştırıcı yavaş yavaş 
ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. 
Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır. Yüksek devirle 
karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma 
süresini bekledikten sonra 1-2 dakika tekrar karıştırılan harç 
kullanıma hazırdır. Karo ölçüsüne uygun seramik tarağı kullanılarak 
yüzeye harç uygulanarak taraklama yapılmalı, kaplama malzemeleri 
taraklanan harç üzerine lastik tokmak kullanılarak 30 dakika içerinde 
yapıştırılmalıdır. Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük nem gibi 
etkenlere bağlı olarak bu süre kısabileceği için seramik yapıştırıcının 
yüzeyinde kabuklaşma olup olmadığı sürekli kontrol edilerek 
yapıştırma yapılmalıdır.  Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma 
yapılmamalı ve yüzeyden kazılmalıdır. Ağır kaplama malzemelerinde 
ve dış cephe uygulamalarında kaplama malzemelerinin arka 
kısmına da harç ince bir tabaka halinde sürülerek yapıştırılmalıdır.

İç ve dış mekanlarında büyük ebatlı seramik, granit, porselen seramik 
ve mermer gibi kaplama malzemelerinin beton yüzeye, sıva, şap 
ve duvar yüzeyine yatay ve dikey olarak kaplanmasında kullanılan 
yüksek mukavemetli yapıştırma harcıdır.Yüksek yapışma stabiltesine 
sahiptir. Yerden ısıtma sistemlerinde, fırınların dış cephelerinde, 
soğuk hava depolarındaki ani ısı değişikliklerinde meydana gelen 
yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.

Uyarılar ve Önlemler
•Uygulama sıcaklığı +5°C / +35°C sınırlarında olmalıdır.
•Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir. 
•Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
•Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, 
kum, çimento gibi) kesinlikle konulmamalıdır.
•Uygulama esnasında yüzey dış etkenlerden (rüzgâr, nem ve güneş) 
korunmalıdır. 
•Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
•Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir. Sertleşmiş ve prizini 
tamamlamış kaptaki malzeme kullanılmamalıdır. 
•Aragonit 1203 Plustech Yapıştırıcı ile yapıştırılan karoların en az 24 
saat direk su ile temasından kaçınılmalı, 5 - 7 gün sonrasına kadar 
donma ve güçlü güneş ışığından korunmalıdır. 
•Derz dolgu uygulaması yapıştırma işleminden 24 saat sonra 
yapılmalıdır. Bu süre zarfında uygulama yapılan yüzey üzerine 
çıkılmamalıdır. 
•Soğuk havalarda ANF 3060 ile birlikte kullanılmalıdır.
•Yüksek yapışma ve su iticilik istenilen uygulamalarda AquAR.210 ile 
birlikte  kullanılmadır.

Yardımcı Ürünler
•Aragonit Beto DC 200 Astar
•Aragonit BetoSer Film 800 Astar
•Aragonit Tamir Harçları
•Aragonit A2010 Derz Dolgusu
•Aragonit A2020 Silikonlu Derz Dolgusu
•Aragonit A2050 Flex Derz Dolgusu
•Aragonit Epoksi Derz Dolgusu
•Aragonit ANF 3060
•Aragonit AquAR.210

Özellikle büyük ebatlı, seramik, mermer, vb. materyallerin ve her türlü 
seramiğin yapıştırılmasında kullanılan ekstra yüksek mukavemetli, 
çimento esaslı, modifiye polimer katkılı kayma özelliği azaltılmış, 
özel kimyasallarla geliştirilmiş, uzun çalışma süresine sahip, 
granülometrisi özel olarak hazırlanmış, beyaz portland çimento (BPÇ 
52,5) esaslı,yüksek performanslı yapıştırma harcıdır.

Performans

Teknik değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. 
Uygulama ortamı  farklılığından ötürü değerler değişebilir. Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir.Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 
Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

Renk                           
Karışım Oranı         
Olgunlaşma Süresi      
Kap Ömrü                  
Tüketim                      
Ambalaj                     
Raf Ömrü

Beyaz

25 kg.lık toz ürün ortalama 6,5 -7,5 lt. su ile karıştırılır.

5 dakika

2 saat

1 m² için 4,0 - 4,5 kg. (8x8 mm tarak ölçüsü)

25 kg. (Kraft torbalarda 64 adetli strechli paletlerde)

Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihi itibariyle 1 yıldır

:

:
:
:

:
:

:

 :

:

Depolama

Açık Bekletme Süresi

Açılmamış ambalajıyla kuru ve rutubetsiz ortamda en
fazla 8 sıra üst üste istiflenerek depolanabilir.
30 dakika içerisinde kaplama malzemelerinin
yapıştırılması gerekir. Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük
nem gibi etkenlere bağlı olarak bu süre kısalır.

TS EN 12004-1/ C2TES2 sınıfına uygundur.                                            Yangın Sınıfı A2-s1,d0

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti                                                    ≥ 1,0 N/mm²

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                            ≥1,0 N/ mm²

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                      ≥ 1,0 N/mm²

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra  çekme yapışma mukavemeti     ≥ 1,0 N/mm²

Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dakika)   ≥ 0,5 N/mm²

Kayma                                                                                                        ≤ 0,5 mm

Enine Deformasyon                                                                                    S2 > 5 mm                                                                            
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TS EN 12004-1/ C2TES2 sınıfına uygundur.                                            Yangın Sınıfı A2-s1,d0

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti                                                    ≥ 1,0 N/mm²

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                            ≥1,0 N/ mm²

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                      ≥ 1,0 N/mm²

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra  çekme yapışma mukavemeti     ≥ 1,0 N/mm²

Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dakika)   ≥ 0,5 N/mm²

Kayma                                                                                                        ≤ 0,5 mm

Enine Deformasyon                                                                                    S2 > 5 mm                                                                            









Seramik Yapıştırıcılar

A1302 - Gri
Doğal Granit Mermer Yapıştırıcı

Tanımı

Kullanım Alanları

Uyarılar ve Önlemler

Uygulama

Yardımcı Ürünler

Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı 
daha önceden kontrol edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey 
yapışmayı engelleyecek olumsuz etkilerden (toz, kir, döküntü, yağ 
gibi) temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar veya 
çatlaklar varsa yüzeye uygun olan Aragonit Tamir Harcı ürünleri ile 
düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak brüt beton yüzeylerde yapışmayı 
artırmak, emiciliği yüksek olan yüzeylerde ise emiciliği engellemek için 
yüzey Aragonit Beto DC 200 astar ile astarlanmalıdır. 6,5-7,5lt  temiz 
su karışım kabına boşaltılır ve üzerine yapıştırıcı yavaş yavaş ilave 
edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. 
Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır. Yüksek devirle 
karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma 
süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır. 
Karo ölçüsüne uygun seramik tarağı kullanılarak yüzeye harç 
uygulanarak taraklama yapılmalı, kaplama malzemeleri taraklanan harç 
üzerine lastik tokmak kullanılarak 30 dakika içerinde yapıştırılmalıdır. 
Ağır kaplama malzemelerinde (özellikle Granit - Seramik - Mermer) ve 
dış cephe uygulamalarında kaplama malzemelerinin arka kısmına da 
harç ince bir plaka halinde sürülerek çift taraflı olarak yapıştırılmalıdır. 
Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük nem gibi etkenlere bağlı olarak 
bu süre kısabileceği için seramik yapıştırıcının yüzeyinde kabuklaşma 
olup olmadığı sürekli kontrol edilerek yapıştırma yapılmalıdır.  Süresi 
dolan harcın üzerine yapıştırma yapılmamalı ve yüzeyden kazılmalıdır. 

Doğal granit ve mermerin yapıştırılmasında kullanılan, normal sertleşen 
çimento esaslı, modifiye polimer katkılı, yüksek yapışma stabilitesine 
sahip yapıştırma harcıdır. Yüksek mukavemetli bir ürün olup, her ebat 
için kullanılabilir.

•Uygulama sıcaklığı +5°C / +35°C sınırlarında olmalıdır.
•Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
•Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, 
kum, çimento gibi) kesinlikle konulmamalıdır.
•Uygulama esnasında yüzey dış etkenlerden (rüzgâr, nem ve güneş) 
korunmalıdır. 
•Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
•Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir. Sertleşmiş ve prizini 
tamamlamış kaptaki malzeme kullanılmamalıdır. 
•Aragonit A1302 Doğal Granit Mermer Yapıştırıcı ile yapıştırılan 
karoların en az 24 saat direk su ile temasından kaçınılmalı, 5 - 7 gün 
sonrasına kadar donma ve güçlü güneş ışığından korunmalıdır. 
•Derz dolgu uygulaması yapıştırma işleminden 24 saat sonra 
yapılmalıdır. Bu süre zarfında uygulama yapılan yüzey üzerine 
çıkılmamalıdır. 
•Soğuk havalarda ANF 3060 ile birlikte kullanılmalıdır.
•Yüksek yapışma ve su iticilik istenilen uygulamalarda AquAR.210 ile 
birlikte kullanılmadır.

Doğal granit-seramik-mermerlerin; beton yüzeye, şap, sıva ve duvar 
yüzeylerine yatay ve dikey olarak kaplanmasında kullanılır.

•Aragonit Beto DC 200 Astar
•Aragonit BetoSer Film 800 Astar
•Aragonit Tamir Harçları
•Aragonit A2010 Derz Dolgusu
•Aragonit A2020 Silikonlu Derz Dolgusu
•Aragonit A2050 Flex Derz Dolgusu
•Aragonit Epoksi Derz Dolgusu
•Aragonit ANF 3060
•Aragonit AquAR.210

Performans

Teknik değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. 
Uygulama ortamı  farklılığından ötürü değerler değişebilir. Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir.Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 
Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

Renk                           
Karışım Oranı         
Olgunlaşma Süresi      
Kap Ömrü                  
Tüketim                      
Ambalaj                     
Raf Ömrü

Gri

25 kg.lık toz ürün ortalama 6,5-7,5lt. su ile karıştırılır.

5 dakika

2 saat

1 m² için 4,0 - 4,5 kg. (8x8 mm tarak ölçüsü)

25 kg. (Kraft torbalarda 64 adetli strechli paletlerde)

:
:
:

:
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Depolama

Açık Bekletme Süresi

Açılmamış ambalajıyla kuru ve rutubetsiz ortamda en
fazla 8 sıra üst üste istiflenerek depolanabilir.
30 dakika içerisinde kaplama malzemelerinin yapıştırılması  
gerekir. Aşırı sıcaklık, yoğun rüzgâr ve düşük nem gibi 
etkenlere bağlı olarak bu süre kısalır.

TS EN 12004-1  / C2TE sınıfına uygundur.                                           Yangın Sınıfı A1fl

Başlangıç  çekme yapışma mukavemeti                                               ≥ 1,0 N/ mm²
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti                        ≥ 1,0 N/ mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonraçekme yapışma mukavemeti                   ≥ 1,0 N/ mm²
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra  çekme yapışma mukavemeti        ≥ 1,0 N/ mm²
Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dakika)       ≥ 0,5 N/ mm²
Kayma                                                                                                   ≤ 0,5 mm

Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihi itibariyle 1 yıldır
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Neden 
Derz Dolguları 

Kullanılır?

01

 Derz dolgu kullanmanın genel 
olarak 3 nedeni vardır.

02

03

Fayans ve seramikler
 arasında dekoratif 

tamamlayıcı bir
 görünüm oluşturur.

Bir miktar su itici
 özelliği ile alt zemine bir 

süre suyun 
ulaşmasını engeller.

Sıcaklık farklı ile genleşip
 daralan seramik,karo ve 
fayansların çatlamasına 

veya kırılmasına engel olur.

Ka
pl

am
a 

M
al

ze
m

el
er

i Fayans Seramik

A2010
Aragonit

 Derz Dolgusu

A2020
Aragonit Silikonlu

 Derz Dolgusu

 A2050
Aragonit Flex
 Derz Dolgusu

A2030
Havuz Seramik
 Derz Dolgusu

A2040
Antibakteriyel
 Derz Dolgusu

 A2110
 Derkim 

Derz Dolgusu

A2060
Kalın Dokulu

 Dekoratif Derz 
Dolgusu

   Aragonit 
 Silikonlu Flex
 Derz Dolgusu

Doğal Granit

G4000
Grosskleber 
Derz Dolgusu

  Aragonit 
Epoksi

 Derz Dolgusu

Doğaltaş

Mermer

Granit Seramik
(Küçük - Orta Boy)
Granit Seramik
(Orta - Büyük Boy)

A2010
Aragonit

 Derz Dolgusu

A2020
Aragonit Silikonlu

 Derz Dolgusu

 A2050
Aragonit Flex
 Derz Dolgusu

A2030
Havuz Seramik
 Derz Dolgusu

A2040
Antibakteriyel
 Derz Dolgusu

D2110
 Derkim 

Derz Dolgusu

A2060
Kalın Dokulu

 Dekoratif Derz 
Dolgusu

   Aragonit 
 Silikonlu Flex
 Derz Dolgusu

G4000
Grosskleber 
Derz Dolgusu

  Aragonit 
Epoksi

 Derz Dolgusu

U
yg

ul
am

a 
M

ek
an

la
rı

Özel Uygulama 
Gerektirmeyen Mekanlar

Hamam, Sauna

İçme Suyu Depoları

Havuz

Islak Hacim

Teras, Çatı, Balkon

Yoğun Yaya Trafiğine
Maruz Zeminler

Dış Cepheler
Hastaneler, Labaratuvarlar,
Gıda Tesisileri

Derz Dolgusu Tüketim Tablosu

Tüketim (gr) (Epoksi Esaslı)

Tüketim (gr) (Çimento Esaslı)

Karo Ebatları (cm)

Derz Derinliği (mm) 99986699986

60x6033x6040x4033x3320x2540x4033x3320x25 20x2020x2010x10

2052903053303704102302804154106101225

2203103303604004402503004504406401330

5x5

6

444444333333Derz Genişliği (mm)

Tüketim (gr) (Epoksi Esaslı)

Tüketim (gr) (Çimento Esaslı)

Karo Ebatları (cm)

Derz Derinliği (mm) 1212912129812999

60x120 60x12060x6060x60 40x4040x4060x60 33x6033x6040x4033X33

510475535305410430410340360380465680

550520580330440470440370390410500740

20X20

8

1077666655555Derz Genişliği (mm)

42






































































































































































































































































































