
+5 C / +35 C

KO                  OLNTR

 YAPIŞTIRMA HARÇLARI

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

TANIMI
•	2 komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz, mükemmel yapışma özelliği 
bulunan, aynı zamanda spor zeminleri uygulamasında kauçuk üzerinde dolgu 
malzemesi olarak da kullanılabilen, çok amaçlı yapıştırma ve dolgu malzeme-
sidir.

KULLANIM YERLERİ
•	Seramik, porselen seramik vb. kaplama malzemelerinin beton, metal, beto-
pan (çimentolu levha), alçı panel, ahşap, galvaniz  vb. yüzeylere yapıştırılma-
sında kullanılır.
•	Spor zeminleri (tartan pist) uygulamalarında kauçuk ruloların betonarme 
yüzeye yapıştırılmasında ve düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, kauçuk içe-
risinde bulunan boşlukların doldurulmasında, dolgu malzemesi olarak da kul-
lanılmaktadır.
•	Parke, sunta, kontrplak ya da polistren köpük (EPS&XPS) yapıştırılmasında 
kullanıma uygundur.
•	Isı farklılıklarından dolayı oluşabilecek genleşmeleri karşılayabilecek esnek-
likte olmasından dolayı alttan ısıtmalı zemin uygulamalarında kullanılmakta-
dır.

UYGULAMA
a) Yüzey Kalitesi
•	Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/
mm2), çekme dayanımı (pull off) en az 1,5 N/mm2 olmalıdır.
•	Yapıştırma yapılacak şap ve/veya beton zemine sağlam basmalı, oynamamalı-
dır. Dolayısıyla yapıştırma yapılacak beton en az C 25, tercihen C 30 - C 35 stan-
dartında olmalıdır.
•	Yüzey temiz, kuru, kir, yağ ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddeler-
den arındırılmış olmalıdır.
•	Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. (Shot-Blast, Rota Tiger vb.)
•	Pürüzlük yaklaşık ince sıva gibi olmalıdır, helikopter tepsi perdahı ile elde 
edilmelidir.
•	Kesinlikle yüzeyi sertleştirilmiş beton olmamalıdır.
b) Yüzey Hazırlığı
•	Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetinin kaldırıl-
ması ile açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
•	Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık hale 
getirilmelidir.
•	Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/
veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
•	Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, temizlenmeli, yalancı derzler temizlen-
melidir.
•	Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması, çatlakların 
tamiri, yalancı derzlerin doldurulması CERMIPRIME EP + Kuvars karışımı ile 
yapılmalıdır.   

UYGULAMA YÖNTEMİ
•	CERMIFIX PU 2C komponentlerinden, önce A komponenti kendi içinde karış-
tırılır sonra B komponenti A’nın içerisine ilave edilerek homojen bir renk elde 
edilinceye kadar çok iyi karıştırılır.
•	Karıştırma işlemi için min. 300-400 rpm gücündeki mekanik karıştırıcılar kul-
lanılmalıdır.
•	Daha önce uygulanmış olan epoksi esaslı astar malzemesinden min. 8 saat 

sonra taraklı mala ile (4x4x4 mm diş ebatlı) yüzeye taraklanarak uygulanır.
•	Seramik, parke ya da kauçuk rulolar 45-60 dakika içerisinde tüketilmelidir.
•	Hazırlanan karışım max. 1 saat içerisinde tüketilmelidir.

SARFİYAT
•	0,400-0,800 kg/m2 (Yüzeyin durumuna ve kaplama malzemesinin cinsine 
göre değişkenlik göstermektedir).

AMBALAJ
•	22 kg setler halinde temin edilir; (A: 20 kg + B: 2 kg)  

DEPOLAMA
•	Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay süre ile depo-
lanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı komponentler 
cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabun 
ile yıkanmalı, ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimizden temin edi-
lebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.



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.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı: Poliüretan

Yoğunluk: A+B Bileşeni: ~1,75 kg/l (+23 °C’de) (DIN EN ISO 2811-1)

Katı Madde İçeriği: ~%100 (hacimce) / ~ %100 (ağırlıkça)

Karışım Oranı (A+B): 90/10 (ağırlıkça)

Mekanik/Fiziksel Özellikler:
Kayma Mukavemeti
Çekme Mukavemeti
Shore A Sertliği
Kopmada Uzama

~1.0 N/mm2, 1 mm yapıştırıcı kalınlığı (+23 °C, %50 r.h)
~1.5 N/mm2, 1 mm yapıştırıcı kalınlığı (+23 °C, %50 r.h)
~35 (28 gün sonra)
~%40 (+23 °C, %50 r.h)

(DIN 281)
(DIN 53455)
(DIN 53505)
(DIN 53504)

Uygulama Koşulları:
Yüzey Sıcaklığı
Çevre Sıcaklığı
Yüzey Rutubet İçeriği

En az +10 °C / En fazla +30 °C
En az +15 °C / En fazla +40 °C
Rutubet oranı ≤ %4
Test yöntemi: NEM ve SICAKLIK ÖLÇER ile ölçüm.

Bağıl Nem: En fazla %80

Yoğuşma: Yüzeyde yoğuşma olmamalıdır.
Yüzeyde yoğuşmadan dolayı nem tabakası oluşursa yapışmaya engel olur ve kaplama soyulur.

Kullanım Süresi: Sıcaklık
+10 °C
+20 °C
+30 °C 

Süre
~ 60 dakika
~ 30 dakika
~ 15 dakika

Karışım Ömrü: Sıcaklık
+23 °C

Süre
~ 30 dakika

NOT: Bu testler laboratuvar koşulları altında 200 gr malzeme karışımı ile yapılmıştır.
Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık
ve bağıl rutubetten etkilenecektir.




