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YAPIŞTIRMA HARÇLARI
CERMICOL EXTRA
Karo seramik yapıştırıcısı
• Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel  
 yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel sonuç,
• Kolay ve hızlı uygulama.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

CERMIPLUS RAPID
Hızlı priz alan, yüksek performanslı porselen karo 
yapıştırıcısı
• Hızlı priz alarak 6 saatte kuruma, aynı gün derz verme, sonraki gün  
 zemini kullanıma alma imkanı,
• Tamirat ve yenileme uygulamaları için ideal,
• Her türlü yer ve duvar karosu, porselen karo, doğal taş ve mermere  
 mükemmel yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede ideal,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 20 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

20 kg toz
+ 4,8-5,6 lt su

+5 �C / +25 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

15 dakika 30 dakika< 30x60 cm

CERMICOL SUPER
Standart karo seramik yapıştırıcısı
• Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel  
 yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel sonuç,
• Kolay ve hızlı uygulama,
• Uzatılmış çalışma süresi.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz + 6-7 lt su+5 �C / +35 �C U6-U9

KO                  OLNTR

SU

30 dakika 3 saat� 33x33 cm

CERMIFLEX
Teknik, porselen karo yapıştırıcısı
• Küçük ve orta boyutlu yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere 
mükemmel yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz
+ 6,5-7 lt s�v�

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

su

20 dakika 3 saat� 40x40 cm

CERMIGRES
Teknik, açık bekleme süresi uzatılmış porselen karo 
yapıştırıcısı
• Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere mükemmel 
yapışma, 
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya  karo döşemede mükemmel performans, 
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım, 
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında güvenli kullanım,
• Açık bekleme süresi uzatılmış.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz
+ 6,5-7 lt s�v�

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

su

20 dakika 3 saat� 40x40 cm

CERMIGRANIT
Elastik, yüksek performanslı, porselen karo yapıştırıcısı
• Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere mükemmel  
 yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Yüksek elastikiyet,
• Uzun uygulama süresi,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı   
 döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz
+ 6,5-7,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

30 dakika 3 saat< 30x60 cm

CERMIPLUS
Elastik, yüksek performanslı, açık bekleme süresi uzatılmış 
porselen karo yapıştırıcısı
• Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere mükemmel  
 yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Yüksek elastikiyet,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı   
 döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz
+ 6,5-7,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

30 dakika 3 saat< 30x60 cm

CERMIPOOL
Havuz için yüksek performanslı karo seramik yapıştırıcısı
• Havuz ve ıslak mekan uygulamalarında mükemmel performans,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede ideal,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Yüksek elastikiyet ve uzun uygulama süresi.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

30 dakika 3 saat25 kg toz
+ 6,5-7,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

< 30x60 cm
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

DERZ DOLGU MALZEMELERİ

CERMIFIX HP
Pasta tipi, kullanıma hazır, yüksek performanslı karo 
seramik yapıştırıcısı
• Alçı esaslı sıva ve plakalar, çimento esaslı yonga levhalarda güvenli  
 kullanım,
• Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere mükemmel  
 yapışma,
• Tamirat ve yenileme işlerinde hızlı ve kolay uygulama,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 15 ve 5 kg’lık plastik kova ambalajlarda.
Tüketim: 3-4 kg/m2

V5-V6+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

20 dakika< 30x60 cm

CERMIJOINT 1-6 EXTRA
Derz dolgu malzemesi
• Her ebat ve cinste karo ile yüksek performanslı uygulama,
• Çatlama ve çökme yapmayan formül,
• Kirlenmelere karşı yüksek performans,
• Rengi tam verme özelliği ve kolay uygulama.

Ambalaj: 20 kg’lIk kraft torbalarda.

20 kg toz
+ 5,6-6,4 lt su

+5 �C / +35 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU

1-6 mm

CERMIJOINT 0-3 FLEX
İnce dolgulu, elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesi
• İnce dolgulu yapısı sayesinde özellikle cam mozaik uygulamaları için uygun,
• Dış hava koşullarına dayanıklı,
• Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Kirlenmelere karşı yüksek performans,
• Düşük su emme değeri ile teras, havuz ve ıslak mekan uygulamaları için ideal,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı döşemelerde  
 güvenli kullanım,
• Su itici özellik.

Ambalaj: 20 ve 10 kg’lık kraft torbalarda, 5 kg’lık polietilen ambalajlarda.

20 kg toz
+ 6,8-7,2 lt su

+5 �C / +35 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU

0-3 mm

CERMIJOINT 3-10 FLEX
Silikon katkılı, elastik derz dolgu malzemesi
• Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Dış hava koşullarına karşı dayanıklı,
• Yüksek aşınma direnci ile hafif yaya trafiği olan mekanlarda uygun,
• Kirlenmelere karşı yüksek performans,
• Düşük su emme değeri ile teras, havuz ve ıslak mekan uygulamaları için ideal,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı döşemelerde  
 güvenli kullanım,
• Su itici özellik.

Ambalaj: 20 ve 10 kg’lık kraft torbalarda, 5 ve 1 kg’lık polietilen ambalajlarda.

20 kg toz
+ 5,6-6,4 lt su

+5 �C / +35 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU

3-10 mm

CERMIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, esnek derz dolgu 
malzemesi
• İnce dolgulu yapısı sayesinde özellikle cam mozaik uygulamaları için uygun,
• Dış hava koşullarına dayanıklı,
• Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Kirlenmelere karşı yüksek performans,
• Düşük su emme değeri ile teras, havuz ve ıslak mekan uygulamaları için ideal,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı döşemelerde  
 güvenli kullanım,
• Su itici özellik.

Ambalaj: 15 kg’lık plastik kovalarda

15 kg toz
+ 3,3-3,5 lt su

+10 �C / +25 �C 45 dakika

KO                  OLNTR

SU

2-10 mm

CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, kolay silinebilen derz dolgu 
malzemesi
• Endüstriyel tesisler, fabrikalar, gıda tesisleri için güvenli ve hijyenik çözüm,
• Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım gerektiren mekanlar için özel formül,
• Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Dış hava koşullarına karşı dayanıklı,
• Bakteri ve küf oluşumuna; kirlenmeye karşı dayanıklık ve kolay temizlenme,
• Su bazlı çevreci formül.

Ambalaj: 5 kg’lık plastik kovalarda

+12 �C / +30 �C 50 dakika

KO                  OLNTR
A B

2-12 mm

CERMIBLOCK EXTRA
Çimento esaslı, gaz beton örgü harcı
• Gaz beton yapıştırma ve örgüleme işleminde hızlı sonuç,
• Kolay ve hızlı uygulama,
• Uzatılmış çalışma süresi.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.

25 kg toz
+ 6,5-7,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

30 dakika 3 saat< 30x60 cm

CERMIPLUS XL
Yüksek performanslı, çok esnek porselen karo seramik 
yapıştırıcısı
• Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermere mükemmel  
 yapışma,
• Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
• Dona, suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
• Yüksek elastikiyet ve uzun uygulama süresi,
• Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı   
 döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 4-5 kg/m2 (karo ebadı ve kullanılan tarak ölçüsüne göre 
değişiklik gösterebilir).

25 kg toz
+ 6,5-7,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

30 dakika 3 saat< 30x60 cm

CERMIFIX PU 2C
İki komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz, çok amaçlı 
yapıştırıcı
• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
• Yüksek esnekliği bulunmaktadır.
• Farklı yüzeylere yapışma özelliğine sahiptir.
• Solventsizdir.
• Tamir ve dolgu amaçlı da kullanılabilmektedir.

Ambalaj: 7 (6,25+0,75) kg teneke kutularda.
Tüketim: 0,800-1,200 kg/m2 (Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna 
göre değişmektedir).
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DERZ DOLGULARI RENK KARTELASI

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

karo boyu

karo eni

derz genişliği

karo kalınlığı

A : Karo boyu (mm)

B : Karo eni (mm)

C : Karo kalınlığı (mm)

D : Derz genişliği (mm)

* Uygulamada ürün zaiyatları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının 
dikkate alınması önerilir.

E : Özgül ağırlık faktörü
  - CERMIJOINT 1-6 EXTRA : 1,8

  - CERMIJOINT 0-3 FLEX : 1,7

  - CERMIJOINT 3-10 FLEX : 1,7

  - CERMIJOINT 2-10 HRC : 1,75

  - CERMIJOINT EPOSOL PRO : 1,6

Derz dolgu tüketimi
(kg/m) =

(A + B) x C x D x E

(A x B)

CERMIJOINT
1-6 EXTRA

CERMIJOINT
0-3 FLEX

CERMIJOINT
3-10 FLEX

 CERMIJOINT
2-10 HRC

CERMIJOINT
EPOSOL PRO

BEYAZ

BEYAZ TAŞ

KREM

BEYAZ YOSUN GRİ

JASMIN

BEJ

BAHAMA BEJ

SAHARA BEJ

BEYAZ KİL BEJ

KİL BEJ

YOSUN GRİ

EFES BEJ

LAVA RED

YEŞİL

AMBER SARI

SAFİR MAVİ

BUZ GRİ

SILVER

KOYU GRİ

ANTRASİT

SİYAH

BEYAZ TERRA ROSA

STARDUST

TERRA ROSA

MOKA KAHVE

ZÜMRÜT YEŞİL

ÜRÜNLER
RENKLER

Not: Tablodaki renkler temsili renklerdir. Lütfen Derz Kartelası’na bakınız.
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CERMICRYL
Akrilik esaslı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi
• Islak mekanların su yalıtımında kolay ve hızlı uygulama,
• Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik   
 yapıştırma imkanı,
• Eski karo üzerine, alçı ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı ideal,
• Üzeri boyanabilir.

Ambalaj: 10 kg’lık plastik kovalarda.
Tüketim: Tek katta 0,500-1 kg/m2

PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim 
yerleri için kullanılan su yalıtım bandı
• Islak hacimlerde, havuzlarda, su depolarında,
• Su arıtma tesislerinde,
• Balkonlarda ve parapetlerde, teraslarda ve çatı bitişlerinde,
• Soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile 
yalıtılmasında kullanılır.

Ambalaj: 12 cm - 50 mtl

+5 �C / +30 �C

KO                  OLNTR

CERMIPROOF SF
Çimento esaslı, iki bileşenli, yarı elastik su yalıtım 
malzemesi
• Islak hacimlerde, balkon ve küçük alanlı teras uygulamalarında  
 mükemmel performans,
• Çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi,
• Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 20 kg toz + 5 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2 (En az 2 mm kalınlık önerilir.)

25 kg toz
+ 6,25 lt s�v�

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

CERMIPROOF FF
Çimento esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi
• Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında     
mükemmel performans,
• Çift bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi,
• Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2 (En az 2 mm kalınlık önerilir.)

CERMIPROOF UV
Çimento esaslı, iki bileşenli,  elastik, artırılmış UV 
dayanım performansliı, su yalıtım malzemesi
• Balkon ve teras uygulamalarında mükemmel performans,
• Çift bileşenli, elastik su yalıtım malzemesi,
• Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım,
• UV dayanım performansı arttırılmış.

Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2 (En az 2 mm kalınlık önerilir.)

CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, iki bileşenli, tam elastik, su yalıtım 
malzemesi
• Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında 
mükemmel performans,
• Çift bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesi,
• Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 20 kg toz + 10 lt sıvı
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2 (En az 2 mm kalınlık önerilir.)

25 kg toz
+ 12,5 lt s�v�

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

25 kg toz
+ 12,5 lt s�v�

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

25 kg toz
+ 12,5 lt s�v�

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU YALITIM MALZEMELERİ

CERMIPROOF CRYSTAL
Tek komponentli kristalize su yalıtım malzemesi
• Islak hacimlerde ve istinat duvarlarında mükemmel performans,
• Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı,
• Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 2 mm kalınlık için 1,5 kg/m2
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PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM
Yapıştırıcı bağlayıcı astar
• Çimento ve alçı yüzeylerin su emiciliğini dengelemek için kullanılır,
• Çimento, alçı, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır,
• Yüzeylerde hızlı su emmeden dolayı oluşacak çatlakları önler,
• Solventsiz ve kokusuzdur. Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır,
• Uygulandığı yüzeyde tozumayı engeller.

Ambalaj: 5 lt’lik plastik bidonlarda.
Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m2

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

CERMIFILM PLUS
Yüksek performanslı, dolgulu yapıştırıcı bağlayıcı astar
• Seramik, cam gibi pürüzsüz yüzeylere harcın bağlayıcılığını artırır,
• Çimento ve alçı yüzeylerin su emmesini düzenlemek için kullanılır,
• Çimento, alçı, seramik, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır,
• Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır,
• Uygulandığı yüzeyde tozumayı engeller,
• Özellikle, eski karo üzeri karo uygulamalarında astar malzemesi olarak   
 idealdir.

Ambalaj: 10, 5, 3 ve 1 kg’lık plastik kovadalarda.
Tüketim: 0,300 - 0,500 lt/m2

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

CERMILATEX
Performans artırıcı katkı malzemesi
• Çimento esaslı ürünlerde performansı artırır,
• Yüksek aşınma ve darbe direnci sağlar,
• Elastikiyet özelliği katar,
• Çimento esaslı derz dolgu malzemelerinin su iticilik özelliğini artırır.

Ambalaj: 20 ve 5 lt’lik plastik bidonlarda.
Tüketim: Yapıştırma harcı ve derz dolgu malzemelerine katılacak sıvı  
şerbetin 1/3’ü CERMILATEX olmalıdır.
Örneğin: 25 kg CERMIPLUS + 2,5 lt CERMILATEX + 4,5 lt su

+5 �C / +35 �C

CERMIMIX
Çimento esaslı harç ve beton için su geçirimsizlik katkısı
• Çimento esaslı harçlarda, 
• Sıva ve şaplarda,
• Yüzme havuzu, su deposu, 
• Tünel, kanallarda,
• Temel ve perde duvarlarda kullanılır.

Ambalaj: 5 kg’lık plastik bidonlarda.
Tüketim: İçinde kullanılacak harcın karışımı suyu miktarına ve katkı 
oranına göre değişkenlik gösterir.

CERMIFILM PLUS BETON
Akrilik reçine esaslı dolgulu astar
• Hazırlanması ve uygulanması kolaydır,
• Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir,
• Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini arttırır,
• Solvent içermez,
• Brüt beton yüzeylere yapılacak, çimento ve alçı esaslı kaplamaların  
 yeterli dayanım ile yapışmasını sağlar,
• Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
• Kokusuzdur.

Ambalaj: 12 kg’lık plastik kovadalarda.
Tüketim: 0,300 - 0,400 lt/m2

CERMINET
Asit esaslı, sıvı karo seramik temizleyicisi (konsantre)
• Karo uygulamalarından sonra çimento ve kireç esaslı harç   
 kalıntılarının yüzeyden temizliği için ideal,
• Kolay uygulama.

Ambalaj: 1 lt’lik plastik bidonlarda.
Tüketim: 1 lt ile yaklaşık 30-40 m2 temizlik yapılabilir.

P11
Toz karo seramik temizleyicisi
• Karo uygulamalarından sonra çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının 
yüzeyden temizliği için ideal,
• Kolay uygulama.

Ambalaj: 1 kg’lık plastik kutularda.
Tüketim: 1 kg ile 10-20 m2 yer temizlenmektedir.

DERZ TEMİZLEYİCİ
Asit esaslı derz dolgu temizleyicisi
• Derz dolguların yüzeylerinde biriken kirleri hızlı ve etkili bir şekilde 
temizler,
• Kolay uygulama.
• Tüketim: Sulu harca ba€l› olup, 100 m do€rusal hat için 1 litredir.

Ambalaj: 0,5 lt’lik plastik ambalajlarda.
Tüketim: Sulu harca bağlı olup, 100 m doğrusal hat için 1 litredir.

+0 �C / +40 �C

+0 �C / +40 �C +0 �C / +40 �C

+5 �C / +35 �C
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TAMİR HARÇLARI ve RESTORASYON SIVALARI

SİLİKON MASTİKLER

CERMIFINE (0-3 mm kalınlık)

İnce dolgulu boya altı sıva
• İnce dolgulu boya altı saten görünümlü sıvadır,
• Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun,
• 3 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
• Büzülmez ve çatlamaz.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m2

25 kg toz
+ 10-10,5 lt su

+5 �C / +35 �C 3 saat

KO                  OLNTR

SU

25 kg toz
+ 4,5-5,5 lt su

+5 �C / +35 �C 3 saat

KO                  OLNTR

SU

CERMIMORTAR 3-20 (3-20 mm kalınlık)

Kalın dolgulu yüzey düzeltme ve tamir sıvası
• Tuğla gibi bloklu yüzeylerin düzeltilmesi ve sıvanması için ideal,
• 20 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
• Büzülmez ve çatlamaz.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2

CERMIGROUT
Yüksek mukavemetli ve yüksek akıcılık özelliğine sahip 
büzülme yapmayan grout harcı
• Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık,
• Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m2

25 kg toz
+ 3,25-3,75 lt su

+5 �C / +35 �C 3 saat

KO                  OLNTR

SU

CERMISIL AS
Asetik - Hijyenik silikon
• Hijyeniktir,
• Birçok yüzeye mükemmel yapışır,
• Küflenmeyi geciktirici özelliğe sahiptir,
• Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
• Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
• Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Ambalaj: 310 ve 280 ml’lik kartuş ambalajlarda.
Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

CERMISIL AS E
Asetik - Hijyenik silikon
• Hijyeniktir,
• Birçok yüzeye yapışır,
• Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
• Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Ambalaj: 310 ve 280 ml’lik kartuş ambalajlarda.
Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

+5 �C / +40 �C

KO                  OLNTR

+5 �C / +40 �C

KO                  OLNTR CERMISIL NS
Nötral - Hijyenik silikon
• Hijyeniktir,
• Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışır,
• Profesyonel uygulamalar için idealdir,
• Küflenmeyi geciktirici özelliği vardır ve kokusuzdur,
• Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
• Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
• Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Ambalaj: 310 ve 280 ml’lik kartuş ambalajlarda.
Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

CERMISIL NS E
Nötral - Hijyenik silikon
• Hijyeniktir,
• Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere yapışır,
• Profesyonel uygulamalar için idealdir,
• Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
• Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Ambalaj: 310 ve 280 ml’lik kartuş ambalajlarda.
Tüketim: 10-12 m-tül/kartuş

+5 �C / +40 �C

KO                  OLNTR

+5 �C / +40 �C

KO                  OLNTRCERMITHANE
Tek komponentli, poliüretan esaslı, likit mastik
• Kolay uygulanır, ekonomiktir, mükemmel yaşlanma direncine sahiptir.
• Üzeri boyanabilir. (Boyanın cinsine göre önceden test edilmelidir.) 
• -40°C altında bile elastikiyetini korur.
• Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir.
• Kürlendikten sonra toksik madde içermez (İçme ve kullanma suyu için 
uygundur). Yüzme havuzlarının derz yalıtım sisteminde kullanılır.
• Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.) 
• Tiksotropik özelliğe sahiptir. (Düşey ve yatay derzlerde akma yapmaz.)
• Yüksek ısı direncine sahip olup 60 °C‘den yüksek sıcaklıkta dahi uygulabilir.

Ambalaj: 600 ml sosis ambalajlarda.
Tüketim: 100-150 ml/m-tül (Uygulama yapılacak dilatasyon genişlik ve 
derinliğine göre değişmektedir).
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ZEMİN GRUBU

CERMITHERM CT500
Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı
• Dış cephelerde ısı yalıtım panoları yapıştırıcısı,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m2), uygulama yüzeyine göre  
değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m2
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m2

25 kg toz
+ 5,5-6,5 lt su

+5 �C / +35 �C U6-U9-E10

KO                  OLNTR

SU

3 saat

CERMITHERM CT550
Akrilik esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı
• Dış cephelerde ısı yalıtım panoları yapıştırıcısı,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı 3-4 kg/m2, uygulama yüzeyine göre  
değişiklik gösterebilir.

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

V5-V6 3 saat

CERMITHERM CT600
Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası
• Dış cephelerde ısı yalıtım panoları üzeri yüzey sıvası,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre  
değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

25 kg toz
+ 6-7 lt su

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

SU

3 saat

CERMITHERM CT700 FINE
Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat kaplama
• Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri’nde son kat ince tekstürlü kaplama  
 malzemesi,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²

25 kg toz
+ 5,5-6,0 lt su

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

SU

3 saat

CERMITHERM CT700
Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama
• Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri’nde son kat tekstürlü kaplama   
 malzemesi,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

25 kg toz
+ 6,0-6,5 lt su

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

SU

3 saat

CERMITHERM CT700 LINED
Çimento esaslı, çizgi dokulu, son kat kaplama
• Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri’nde son kat kalın tekstürlü kaplama  
 malzemesi,
• Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
• Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²

25 kg toz
+ 5,5-6,0 lt su

+5 �C / +35 �C

KO                  OLNTR

SU

3 saat

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

CERMIFLOOR 4-30
Kendinden yayılan şap
• İç mekanlarda 30 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
• Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama,
• Büzülmez ve çatlamaz,
• Yüksek basma dayanımı,
• Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m2

25 kg toz
+ 5-6 lt su

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU

CERMIFLOOR 3-10
Kendinden yayılan şap
• İç mekanlarda 10 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
• Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama,
• Büzülmez ve çatlamaz,
• Yüksek basma dayanımı,
• Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m2

25 kg toz
+ 5-6 lt su

+5 �C / +30 �C 1 saat

KO                  OLNTR

SU

CERMIFLOOR 10-50
Kuru harç
• İç mekanlarda zemin tesviyesinde 50 mm kalınlığa mükemmel   
 performans,
• Ağır yük ve yaya trafiği için ideal,
• Büzülmez ve çatlamaz,
• Eski kaplama üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 10 mm kalınlık için 15 kg/m2

25 kg toz
+ 2,5 lt su

+5 �C / +30 �C 3 saat

KO                  OLNTR

SU

CERMIFLOOR QR
Kuvars agregalı yüzey sertleştirici
• Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme olanağı,
• Mekanik yüklere karşı aşınmayı önleme,
• Darbelere karşı direnç arttırma,
• Yüzey tozumasını geciktirme,
• Taşıyıcı betona uygulama kolaylığı.

Ambalaj: 25 kg’lık kraft torbalarda.
Tüketim: 5 kg/m2
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