
CERMIREP R3 T

Çimento Esaslı, R3 sınıfı,
Polimer Takviyeli, İnce Dolgulu
Tamir ve Düzeltme Harcı

• Tiksotropik,
• Yüksek basınç dayanımlı,
• Yüksek yapışma gücü,
• Yüksek mekanik dayanım,
• Uygulama sonrası dayanıklı ve pürüzsüz bir yüzey,
• Suya ve dona karşı dayanıklı,
• Kolay hazırlanma ve uygulama,
• Korozif  ve zehirli değildir.

TANIMI
• Tek bilesenli, çimento esaslı, polimer takviyeli, büzülme yapmayan, ince dol-
gulu tamir harcı.

KULLANIM ALANLARI
• Her türlü betonarme yapının onarımında,
• Yatay, düşey ve başüstü tamirlerde,
• İç ve dış mekanda kullanım,
• Kolon, kiriş ve döşemelerde,
• Hava kabarcıklarının ve boşlukların doldurulmasında,
• Köşelerde ve derz kenarlarında olusan küçük kırılma ve dökülmelerin tami-
rinde.

ÖZELLİKLER 
• Kuru Yoğunluk: 1,60 ±0,5 kg/l
• Harç Yoğunluğu: 2,0 ±0,1 kg/l
• Tane Boyutu: ≤ 700 μ
• Renk: Gri
• Kimyasal Yapı: Çimento esaslı, polimer katkılı, toz.

TEKNİK PERFORMANS*
• Basınç Dayanımı 20-40 MPa (28 günde 23 °C ve %60 bağıl nemde) (EN 12190)
• Eğilme Dayanımı 5-10 MPa (28 günde, 23 °C ve %60 bağıl nemde) (EN 196-1)
• Çekme Yapışma Dayanımı 1,5-2,5 MPa (28 günde, 23 °C ve %60 bağıl nemde) 
(EN 1542)
• Yangına Tepki A1 Sınıfı EN 13501-1
• Kapilar Emme ~0.05 kg.m-2.h-0.5 (EN 13057)
*Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygula-
maların 28 gün sonraki performans değerleridir. Şantiye ortamı farklılığından 
dolayı değerler değişebilir.

REFERANS STANDARTLAR ve ONAYLAR
• TS EN 1504-3 R3

UYGULAMA YÜZEYLERİ
• İç ve Dış Mekan Duvar; Beton İç ve Dış Mekan Zemin; Beton Tavan; Çimento 
esaslı sıva, Beton.
• Hava kabarcıklarının ve boşlukların doldurulmasında,
• Köşelerde ve derz kenarlarında oluşan küçük kırılma ve dökülmelerin tami-
rinde.

UYGULAMA ŞARTLARI ve SINIRLARI
• CERMIREP R3 T, çelik mala kullanılarak tamiratı yapılacak tüm yüzeylere 
uygulanabilir.
• İki kat uygulama yapılacaksa katlar arasında 2-3 saat beklenilmelidir.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 
• Tabaka kalınlıgı 3-7 mm. Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapıl-
malıdır.
• Dış Ortam Hava Sıcaklığı +5 °C min.; +35 °C max. 
• Yüzey Sıcaklığı +5 °C min.; +30 °C max. 
• Kap Ömrü: 23 °C ~ 30 dakika. (23 °C ve %60 bağıl nemde, sıcaklığa bağlı 
değişkenlik gösterir.)

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Beton yüzeyler temiz, oynak parçacıklardan, toz, kir ve yabancı kaplamalar-
dan (boya vb.) arındırılmıs, önceden rutubetlendirilmis (doygun, yüzey kuru) ve 
saglam olmalıdır.
• Yüzeyler pürüzlendirilmeli, harcın tutunabilmesi için çentik veya pah yapıl-
malıdır.
• Aderans (eski beton ile yapışmayı arttırmak için ) astarı olarak CERMIREP 
PASIV T fırça ile uygulanır ve kurumadan üstüne CERMIREP R3 T tamir harcı 
uygulanır.

KARIŞIM
• 20 kg’lık bir torba malzeme için ortam sartlarına ve amaca göre 4,2-4,6 lt su 
kullanılmalıdır. 
• Su/Toz oranı  0,21-0,23 olmalıdır. 
• Verim 20 kg’lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 12 litre harç elde edilir.

UYGULAMA DETAYLARI
• Düşük devirli bir mikser (400 devir/dk.) yardımıyla kuru toz ve topak kalma-
yacak şekilde karıştırılmalıdır.
• Harç, 2-3 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi tekrar karıştırılmalıdır.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.
• Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılma-
malıdır.
• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir mal-
zeme ilave edilmemelidir.
• Karışıma torba üzerinde belirtilen su miktarından fazla veya az su ilave edil-
memelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su 
ile teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzu erimekte olan yüzey-
lerde uygulanmamalıdır.
• Priz almamış sıvalı ve beton yüzeylere, minimum 6 haftalık kürlenme süresi 
tamamlanmadan, kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
• Çimento esaslı ürünler uygulandıktan sonra su kaybını önlemek için uygun 
bir yöntemle kürlenmelidir.
• Düşük sıcaklıklar prizi yavaşlatırken, yüksek sıcaklıklar prizi hızlandıracaktır. 
Harcın en verimli bir şekilde uygulanması için, belirtilen sıcaklık aralığına uyul-
ması önerilir.
• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılma-
malı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve 
yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat 
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Lütfen değisik uygulamalar için teknik servisimize başvurunuz.

TÜKETİM
• 1 m2’de 2 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 4,0-4,4 kg’dır. Bu değer, 
yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ
• 20 kg kraft torba

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
• Raf ömrü, açılmamış ve hasar görmemiş  ambalajlarında kuru sartlarda 12 
aydır.
• +5 °C ve +30 °C’de nemden ve direk güneş ışınlarından koruyarak depolan-
malıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak tasınması, depolanması ve 
bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik 
ve diger güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi for-
muna (MSDS) basvurmalıdırlar.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir.
www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr


