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Hakkımızda
Caran Grubu bünyesindeki satış ve pazarlama şirketimiz Alkatsan Yapı San Tic.A.Ş. Suffix 

markası ile yapı kimyasallarında faaliyet göstermektedir.

Caran Kimya kağıt kimyasallarında yurt içinde % 50 den fazla Pazar payı ve yurtdışında da 
Cargill dağıtıcılığı ve teknik servis ağı ile Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sektöre yön veren 

firmalardan biridir. Caran Kimya 5 yıldır Yapı kimyasallarında da aynı titizlikle birçok firmaya 
poliüretan prepolimeri ve epoksi ürünü private label olarak üreterek ürünlerini pazara sunmaya 

devam etmektedir. Alkatsan olarak son 2 yıldır da kendi markası SUFFIX ile bayilik sistemi 
üzerinden faaliyet göstermektedir.
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UYGULAMADA TEKNİK BİLGİ
VE YÜZEY HAZIRLIKLARININ ÖNEMİ



Su yalıtım ve zemin kaplama uygulamalarında 
ürünlerin kullanımları sırasında dikkat edilmesi 
gereken hususlara ve yüzey hazırlığına gereken 
önem verilmelidir. Uygulamalarda; işçiliğin titizlikle 
yapılması, kullanılacak ürünlerin teknik bilgilerine tam 
olarak vakıf olunması, gerektiğinde pilot bir deneme 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır. En büyük 
zaman diliminin bu evreye ayrılması gerekir. Ürün 
bilgilerine tam anlamıyla yetkinlik olmadan ve özensiz 
yapılan bir yüzey hazırlığı üzerine uygulanacak 
malzemenin istenen performansı göstermesi mümkün 
olmayacaktır. Bu bağlamda projelerimizde yalıtım ya 
da kaplama yapılacak olan yüzeyler için yapılması 
gerekenleri iki ana grup da toparlayacak olursak;

1. Ürün için dikkat edilmesi  
gereken hususlar,

2. Yüzey hazırlığı,

ÜRÜN İÇİN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR;

1. Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda 
ya da ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C’ nin 
altında ya da 35°C’ nin üzerinde ise, uygulama 
yapılmamalıdır.

2. Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda 
ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının 
arttırılması sağlanmalı, malzemenin 
işlenebilirliğinin arttırılması için ambalajlar 23°C 
± 3°C şartlandırılarak kullanıma hazır hale 
getirilmelidir.

3. Karıştırma epoksi / poliüretan / poliüre için 
300 – 400 devir/dk ile mekanik kariştirici ile 
yapilmalidir.

4. El ile kesinlikle ürün karıştırılmamalıdır.
5. Uygulama esnasında karışım içerisine 

gerekli teknik destek alınmadan solvent vs. 
Karıştırılmamalıdır. Epoksi / poliüretan / poliüre 
esaslı zemin sistemleri uzman uygulamacılar 
tarafından uygulanmalıdır.

6. Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon 
süreleri ortam ve zemin sıcaklığından ve 
havadaki bağıl nemden etkilenmektedir. 
Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon hızı 
yavaşlar ve bu da kullanma süresini, üzerinin 
kaplanabilme süresini ve çalışma süresini 
uzatır. Ayrıca düşük sıcaklık sebebiyle 

viskozitesinde artış olup uygulama sırasında 
sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklarda ise; kimyasal 
reaksiyon süresini arttırır ve yukarıda belirtilen 
diğer hususlarda kısalmalar olur. Malzemenin 
tamamının kürünü tamamlaması için ortam 
ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum 
sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın 
tamamlanmasından sonra en az 24 saat direkt 
su temasından korunmalı, eğer bir su teması 
olursa bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve 
yumuşama oluşturacak ve bu da kaplamanın 
özelliğinin yitirmesine neden olacaktır. Bu 
tarz bir durumla karşı karşıya gelindiğinde 
kaplamanın tamamı zeminden kaldırılıp yeniden 
yapılmalıdır.

7. Uygulama yapılacak beton yüzeylerin 28 günlük 
mukavemetini almış, min. basınç mukavemeti 
25MPa ve nemi min. 5 % olmalıdır.

8. Hafif beton ve kırılgan poroz yüzeylerde astarın 
iki kat uygulanmasına dikkat edilmelidir.

9. Reçine esaslı ürünlerin ıslak ve nemli 
yüzeylerde (nitelikli olmayan ürünlerin dışında) 
herhangi bir uygulama yapılmamalıdır.

10. Yüzey hazırlığı sırasında zemin su ile 
yıkanmamalıdır.

11. Kullanılan astarların özelliklerine göre hareket 
edilip kür süresi takip edilmelidir. Bir sonraki 
ikinci kat kaplama için gerekli olan süre aşmış 
ise astara zımpara yapılıp gerekli mekanik 
kuvvet uygulanarak aderans için zeminde diş 
oluşturulmalıdır.

UYGULAMADA TEKNİK BİLGİ
VE YÜZEY HAZIRLIKLARININ ÖNEMİ
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YÜZEY HAZIRLIKLARI
NELERDEN OLUŞABİLİR?
1. Kırık, boşluk, çökme ve çatlak tamiri,
2. Köşeler ve keskin dönüşler (pah yapımı) 

yuvarlatılması,
3. Betonda kuşgözü oluşumu ve tamiratı,
4. Taşıyıcı olmayan katmanların kaldırılması, tozuyan 

yüzeylerin sağlamlaştırılması, segragasyona (beton 
– agrega ayrışması) uğramış yüzeyin tamiri,

5. Parlak yüzeylerin pürüzlendirilmesi,
6. Tij deliklerinin doldurulması,
7. Kalıp yağı, gres yağı, boya, pas, tuz kusması gibi 

aderans engelleyici katmanların kaldırılması,
8. Betondaki nem miktarının tayini,
9. Astar seçimi ve önemi.

1. KIRIK, BOŞLUK, ÇÖKME
VE ÇATLAK TAMİRİ 
Öncelikle eğer varsa yalıtım malzemesinin uygulanacağı 
zemindeki kırık, boşluk çökme gibi düzensizlikler 
giderilmelidir. Çatlakların önce ne tür bir çatlak olduğu 
değerlendirilmeli tamir işlemi ondan sonra yapılmalıdır. 

Çatlaklar tiplerine göre iki gruba ayrılır;

• Yapısal Olmayan Çatlaklar
• Yapısal Çatlaklar

Yapısal Olmayan Çatlaklar;
Yüzeysel olarak görülen ve sıva çatlağı olarak 
adlandırılan çatlaklardır. Bu tip çatlaklar genellikle statik 
(hareketsiz) çatlaklardır ve düzensiz bir görüntüye 
sahiptirler. 

Yapısal olmayan çatların sebeplerini gruplandırmak 
gerekirse eğer bunlar;

• Plastik çatlaklar
Plastik büzülme çatlakları
Plastik oturma çatlakları

• Isı gerilmeleri çatlakları
• Kuruma büzülmesi çatlakları

Yapısal Çatlaklar;
Yapılarda taşıyıcı betonarmede görülen çatlaklardır. Bu 
tip çatlaklar kendi içinde 2 gruba ayrılabilir,

• Statik yani hareketsiz çatlaklar (taze beton 
çatlakları);

Oturma çatlakları
Plastik rötre çatlakları
Kısıtlanmış rötre çatlakları
• Dinamik yani hareketli çatlaklar;

Yapısal çatların sebeplerini gruplandırmak gerekirse, 
bunlar;
• Proje tasarımında ki hatalar
• Tasarımın değişmesi
• Bilmeden kullanılan fazla yükler
• İnşaat malzemelerinin hatalı ve eksik kullanılması
• Hızlı ve çabuk inşaat metodu olarak

yapısal çatlakları meydana getirir ki kirişlerde mesnetlere 
yakın yerlerde kesme kuvvetlerinin etkisiyle eğimli, eğilme 
momentinin yüksek olduğu kesitte düşey eğilme çatlakları 
oluşturur.

Bu iki ayrı çatlakların tamiri için ise mekanik yöntemler 
ile 3-6 mm aralığında kırılarak “V” şeklinde açılmalı ve 
SUFFIX PU SEAL 25F, SUFFIX PU SEAL BT2K10, 
SUFFIX EP REPAIR BOND kullanılarak doldurulmalıdır. 

Ayrıca çatlakları tamir yöntemlerine göre incelemek 
gerekirse;

Tamir harçları ile tamir edilebilen çatlaklar;
Derin olmayan yapısal ve yapısal olmayan çatlaklar çeşitli 
mineral ve reçine esaslı ürünler kullanılarak tamir edilir. 
Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “ U “ biçiminde ve 
2 – 3 cm derinliğinde açılarak SUFFIX EP REPAIR BOND 
kullanılarak onarımını gerçekleştirebilirsiniz. 

Enjeksiyon ile tamir edilebilen çatlaklar;
Derin çatlakların tamiri için çeşitli mineral ve reçine 
esaslı ürünler kullanılarak çelik dübel uç ( injection 
packers ) yardımıyla motorlu pompa kullanılarak çatlak 
aralığından maddenin enjekte işlemine enjeksiyon, bu 
yöntem sayesinde tamiri yapılan çatlaklara ise enjeksiyon 
ile tamir edilebilinen çatlaklar denir. Enjeksiyon ile tamir 
edilebilinen çatlaklarda SUFFIX INJECTION PUR 1K 
ya da SUFFIX INJECTION PUR 2K kullanılarak tamir 
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

YÜZEY HAZIRLIĞI
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2. KÖŞELER VE KESKİN DÖNÜŞLER
(PAH YAPIMI ) YUVARLATILMASI 

Taban – duvar, duvar – duvar ve duvar – tavan 
birleşim noktalarındaki köşeler uygulamadan 
önce sivri köşeler kırılarak veya tıraşlanarak 
yuvarlatılmalı sonrasında SUFFIX PU SEAL 
25F ya da SUFFIX TPE ESASLI PAH BANDI ile 
pahlanmalıdır. 

3. BETONDA KUŞGÖZÜ OLUŞUMU
VE TAMİRATI

Kuşgözü, kalıbın içinde sıkışan havanın yarattığı 
boşluklardır. Bu hava boşluklarını maksimum 
agrega çapının büyük olması, donatı sıklığı, 
vibratör kullanılmaması vb. etkenlere bağlı olan 
segragasyonlarla karıştırmamak gerekir. Hazır 
betonlarda müsaade edilen bir hava boşluğu oranı 
vardır. Bu teknik şartnamelere göre farklılık gösterir, 
statik açıdan bir problem teşkil etmez ancak su 
yalıtımı ya da zemin kaplama yapımı aşamasında 
kuşgözleri olumsuz yönde karşımıza çıkmaktadır. 
Yüzey hazırlığı aşamasında bu kuşgözlerinin 
muhakkak silim yapıldıktan sonra gerekli olan 
tamirat işlemlerinin yapılması zorunluluktur. Tamirat 
yapılırken düz çelik mala ile SUFFIX EP REPAIR 
BOND, SUFFIX PRIMER FILLER ya da SUFFIX 
PRIMER EP içerisine 1:5 oranında 0,1 – 0,3 silis 
quartz kum girilerek kuşgözü olan alanlarda yüzey 
düzeltme işlemi yapılmalıdır.

4. TAŞIYICI OLMAYAN KATMANLARIN 
KALDIRILMASI, TOZUYAN YÜZEYLERİN 
SAĞLAMLAŞTIRILMASI, SEGRAGASYONA 
( BETON – AGREGA AYRIŞMASI ) UĞRAMIŞ 
YÜZEYİN TAMİRİ

Mevcut mineral esaslı yüzeylerdeki taşıyıcı 
olmayan katmanlar, kireçli sıva, yağ emmiş şap 
vs. gibi kaplamalar uygulamadan önce tam olarak 
kaldırılmalıdır.
Bu katmanlar;
• Mekanik kırma işlemleri,
• Yüksek basınçlı su (su jeti ),
• Islak veya kuru kumlama,
• Frezeleme,
• Mekanik fırçalama ya da
• Bilyalama ile (shot blasting, grid blasting vb) 

yüzeyden uzaklaştırılabilirler.

Bu tip katmanlar kaldırılmasıyla, uygulanan su 
yalıtımı katmanının, yalıtılacak yüzeye tam olarak 
aderans göstermesi sağlanacaktır.
Beton kalitesinin yetersizliğinden dolayı veya beton 
imalatı sırasındaki negatif dış etkenler sebebi ile 
beton yüzeyinde zayıflıklar oluşabilir. Bu zayıflıklar 
kendilerini tozuma veya gevşek parçacıklar olarak 
gösterir. Uygulamadan önce bu tip yüzeyler sağlam 
yapıya kadar kazınmalı veya uygun yöntemler ile 
sağlamlaştırılmalıdır. Mekanik yöntemler ile yüzey 
gevşek parçalardan arındırılabilir. İşlem bittikten 
sonra bir süre tozun yatışmasını beklemeli akabinde 
tozu yüzeyden uzaklaştırmak için endüstriyel 

vakumlu süpergeler ile süpürme işlemine 
geçilmelidir. Bu metot gevşek parçaların yüzeyden 
ayrılmasını sağladığı gibi yüzeyde tutunmayı 
azaltan yağ, wax gibi maddelerden de kurtulmamızı 
sağlar.
Segragasyona (beton-agrega ayrışması) uğramış 
yüzeyler varsa bunlar su yalıtımı katmanı 
uygulamasından önce tamir edilirler. Bu amaçla 
ayrışmış olan bölge yine mekanik yöntemler ile 
gevşek parçacıklardan arındırılmalı ve uygun 
bir tamir harcı ile doldurulmalıdır. Segragasyonu 
en başından önlemek içinse malzeme 
granülometresine dikkat edilmeli ve döküm 
koşullarına uyulmalıdır. Aksi halde ayrışmaya 
uğramış beton ( segragasyon ) hem bünyesine su 
alır, hem de taşıma gücünden kaybeder.

5. PARLAK YÜZEYLERİN PÜRÜZLENDİRİLMESİ:

Malzemenin zemine tutunmasına engel olacak 
derecedeki parlak veya aderansı düşük yüzeyler 
mekanik yöntemlerle pürüzlendirilir.
Yine pürüzlendirmek için kullanılacak yöntemler;
• Yüksek basınçlı su (su jeti ),
• Islak veya kuru kumlama,
• Frezeleme,
• Mekanik fırçalama ya da,
• Bilyalama ile (shot blasting, grid blasting vb) 

yüzey pürüzlendirilebilinir.

6. TİJ DELİKLERİNİN DOLDURULMASI

Betonarme imalat sırasında kalıpların 
sabitlenmesinde kullanılan demir çubukların 
geçirilebilmesi için kullanılan deliklerdir. Su 
yalıtımına başlamadan bu delikler doldurulmalıdır. 
Eğer deliklerin içerisinde plastik parçalar varsa 
yüzeyden uzaklaştırılır. Yüzeyde donatı demiri 
mevcut ise, demirlerin beton yüzeyinden 2 cm içine 
dek kırılması ve en az 2 cm içeride kalacak şekilde 
kesilmesi gerekmektedir. Bu tip delik ve boşlukların 
yüksek aderansa sahip olan epoksi tamir harcı 
SUFFIX EP REPAIR BOND ile doldurulması gerekir.

7. KALIP YAĞI, GRES YAĞI, BOYA, PAS, TUZ 
KUSMASI GİBİ ADERANS ENGELLEYİCİ 
KATMANLARIN KALDIRILMASI

Yağlardan Arındırma; 
Yüzeyde yapışmaya engel teşkil edecek kalıp 
yağları temizlenmelidir. Bunun için çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu yöntemler ise;
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• Şaloma ile yakma işlemi,
• Mekanik yöntemler ile yüzeyin kazınması işlemi,
• Basınçlı deterjanlı su ile yıkama,
• Çözücü kimyasal solventler ile yıkama işlemi.

Bu temizleme yöntemlerinden, şaloma aleviyle yakma 
sırasında alevin tehlikelerine karşı tedbir alınmalı ve 
betonu çok ısıtıp parlatmamaya da dikkat edilmelidir.

Tuz Kusmaları; 

Mineral esaslı yapı malzemelerinin su ile teması 
sırasında yapının içinde mevcut olan ve su ile 
çözünebilir olan tuzlar yüzeye taşınır. Suyun 
buharlaşması sonucunda yüzeyde kalan bu tip tuzlar tuz 
kusmalarına sebep olur. Bu tip tuz kusmaları su yalıtım 
katmanının yüzeye olan aderansını azaltması nedeniyle 
ile uygulamadan önce tam olarak arındırılmalıdır. 
Arındırma işlemi basınçlı su, ıslak kumlama veya özel 
temizlik malzemeleri yapılmalıdır.

Korozyon (pas) Tamiratı;

Donatı metalleri çevreleri ile girdikleri elektro-kimyasal 
reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozunmaya uğramasına 
korozyon denir. Korozyon sonucunda donatı yüzeyinde 
ortamdaki şartlara bağlı olarak beton çatlar ve 
parçalanır. Donatının açığa çıkmasıyla da korozyon hızı 
daha da artar. Eğer gerekli önlemler baştan alınmamış 
ve çeşitli sebeplerden korozyon meydana gelmişse, bu 
kısımlar tamir edilmelidirler.

Korozyonun ( paslı yüzeyin ) tamiratı ise;
Korozyonlu kısmın etrafındaki gevsek parçalar hemen 
alınır. Daha sonra korozyona uğramış donatını tüm 
kenarlarını kazıma yapılıp her tarafı boşaltılmalı ya da
onarımı yapılacak düzeyde açılmalı. Sonra donatı 
üzerindeki pas kazıyarak tamamı kaldırılır. O bölgeye 
yeni donatıyı uzatarak (üst üste çakışık) bağlarsınız. Bu 
ilave donatının uzunluğu paslanmış bölgeden uzun olur, 
dolayısıyla o kadarlık bölgenin etrafı açılmış olmalıdır. 
Basınçlı havayla o bölgeyi iyice
temizlersiniz. Bu donatıların üzerine SUFFIX PRIMER 
EP uygulanır üzerine daha sonra bu bölgeyi çimento 
esaslı yüksek dayanımlı bir tamir harcıyla ya da epoksi 
esaslı SUFFIX EP REPAIR BOND ile doldurmanız 
gereklidir.

8. BETONDAKİ NEM MİKTARININ TAYİNİ

Su-nemden kaynaklı olarak; yapı malzemelerinde 
erime, şişme, donma, çatlama, büzülme, çözülme, 
kopma, kabuk atma, çiçeklenme, renk solması, ahşap 
yapı malzemelerinde şişme, mantarlaşma ve metal 
yapı malzemelerinde korozyon şeklindeki hasarların 
önüne geçebilmek için uygun detaylar ve standarda 
uygun malzemeler seçilerek uygulamalarında eğitilmiş 
elemanlar tarafından yapılması önemlidir. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler uygulama öncesinde 
yüzeyin kuruluğunu kontrol etmek için uygulamacı 
tarafından nem ölçme testi yapılmalıdır. Ölçüm cihazını 
kullanmadan önce alt tabaka tipine göre doğru şekilde 
kalibre edilmelidir. Yüzey en az 25 N/mm2 basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm2 pull-off test sonucuna 

sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en 
az 28 gün olmalı,
beton yüzeyler en fazla % 4-8 nem içeriğine sahip 
olmalıdır. Nem içeriğinin yüksek miktar olduğu zamanda 
ise betondaki nem alma kurutma cihazı ile ( ısımak ) 
istenilen seviyeye düşürülmesi gerekir.

Uygulamanın yapıla bilinmesi için gerekli şartlar ise;
• Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama 

sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında 
olmalıdır.

• Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat 
önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 
saat sonra yağmurlu olmamalıdır.

• Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki 
nemin yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C 
üzerinde olmalıdır.

Bu şartlar sağlandıktan sonra tüm uygulama çeşitlerinde 
yüzey hazırlıkları hemen hemen aynı olup yüzeyin 
elmas silim, shotblast, frezeleme vs. makineler ile silim 
gerçekleştirilip ortamda ki toz vs. endüstriyel vakumlu 
süpürgelerle temizlendikten sonra astarlama işlemine 
geçilir.
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9. ASTAR SEÇİMİ VE ÖNEMİ

Tek ya da iki bileşenli reçine esaslı olan yüzey tozumazlığı ve beton içerisinde boşlukları kapatmada 
yardımcı olması amacıyla kullanılan hemen hemen tüm çeşitlerin betona penetrasyonu çok iyi ve bir 
sonraki katın birbirine mukavemet sağlaması ve tutunması için epoksi, poliüretan ve poliüre esaslı 
kaplamaların uygulanacağı yüzeylerin hazırlığında kullanılır. Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok 
emici yüzeyler; önceden empregnasyon astarı amaçlı SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

Burada en önemli olan konu uygulama yapılacak olan yüzeyin yapısına göre astar seçimi yapılıp 
uygulanmalıdır. Astar seçimi olarak kullanılacak yüzeylere göre aşağıda yer alan astar seçim tablosunu 
inceleyebilirsiniz. 

Uygun astar seçimi yapıldıktan sonra rulo veya havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler 
kapatılacak şekilde uygulanır. Reaksiyon kürlenmeli olan bu ürünler tam bir mekanik ve kimyasal 
dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise; iki bileşenli 
olan astarların karışım ömrü göz önüne alınmalı ve tüketilecek miktar kadar belirtilen karşım oranında 
hazırlanmalıdır.

Yüzey
hatalarından
bazı kesitler,

Alt yüzeyde nem 
olması sebebiyle 
oluşan kabarma

Astar üzeri kum 
yapılmış ve kum 
arası boşluktan 
dolayı oluşan 
şişmeler

Astarın üzerinde 
su yalıtımın geç 
yapılması ile 
oluşan yapışma 
zafiyeti

Alt yüzey 
hazırlığı düzgün 
yapılmamış 
yüzeydeki hata

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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Beton yüzeylerin hazırlığı resimlerde ki yöntemlerden biri ile yapılmalıdır. Farklı yüzeyler ve hazırlık 
aşamaları için teknik kadromuz sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

YÜZEY HAZIRLIK METODLARI

Silme

Çatlakların Doldurulması

Frezeleme

Yüzeylerin Yıkanması

Shotblasting

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

10



w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

ÜRÜN ÖNERİ TABLOLARI



Su Yalıtım Sistemleri 
Ürün Öneri Tablosu
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Zemin Kaplamaları
Ürün Öneri Tablosu
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ASTARLAR



SUFFIX PRIMER WB EP
Su Bazlı Şeffaf Epoksi Empregnasyon Astarı

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER WB EP,  Epoksi reçine esaslı, iki 
bileşenli, su ile incelebilen, yüksek aşınma ve kimyasal 
dayanımlı, asfalt ve nemli beton üzerine de uygulanabilen 
astar malzemesidir.  

Uygulama Alanları:
Asfalt, beton, çimentolu veya epoksi harçlar üzerine, orta 
ve ağır yüke maruz zeminlerde epoksi, poliüretan veya 
poliüre üst kaplamaları uygulaması öncesi empregnasyon 
astarı olarak,
Epoksi veya poliüretan reçine esaslı harçlar ve 
kendiliğinden yayılan şaplar üzerinde şeffaf epoksi 
koruyucu olarak, 

Kat üstü kat süresi geçmiş eski zemin kaplamaları ile yeni 
uygulanacak kaplama arasında yapışmanın sağlanması 
amacı ile geçiş katı olarak,
Asfalt yüzey üzerine yapılacak zemin kaplamaları öncesi 
astar tabakası olarak kullanılır.

Avantajları:
Betona yüksek penetrasyon,
Seri kuruma ve seri kat üstü kat uygulanabilme,
Nemli beton üzerine uygulanabilme,
Su bazlı olmasından kaynaklı olarak kokusuz olması,
Tüm mineral kaplamalar ile eski uygulanmış epoksi zemin 
kaplamaları üzerine çok iyi yapışma,
Yüksek nemli ortamlar ile düşük sıcaklıkta uygulanabilme.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 48 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 48 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın 
işlevini ve performansını etkilemez. 

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm 
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

A bileşen: süt beyazı 
B bileşen: şeffaf

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 250 ± 50
450 ± 50

Renk Renksiz

Yoğunluk ( gr/cm3 )
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

(DIN EN ISO 2811-1) 1,00 ± 0,02 
1,03 ± 0,02

 Karışım Oranı (A:B - ağırlıkça) 10:3 

 Hacmen Katı (A+B) % 61 

Karışım Ömrü (+23°C) 100 g (A+B) kullanılarak 
ölçülmüştür 

60 dk

Katlar Arası Bekleme (en az) 4 saat

                                      (en çok) 1 ay

Hafif Trafiğe Açılma 20°C 6 saat 

Tam Kürlenme 7 gün 

İnceltme Uygulamada %25-35 su ile
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Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır.
A ve B bileşenleri 1-2 dk mekanik bir karıştırıcı ile 
karıştırıldıktan sonra, karışım altında %25 – 30 arası su 
ilave edilmeli ve karışım homojen oluncaya kadar en 
az 3 dakika karıştırılmaya devam edilmelidir. Karışım 
hazırlandıktan sonra 3-5 dakika dinlendirilmeli ve en çok 1 
saat içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya 
havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler 
kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama 
süresi olarak en az 4 saat (20°C), en çok 1 aydır. İkinci 
katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde 
uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal 
dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.

Malzeme Sarfiyatı: 
Empregnasyon ve geçiş astarı olarak: 100- 150 gr/m2

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Su veya Selülozik tiner ile

Ambalaj: 
13 kg’ lık bir takım SUFFIX PRIMER WB EP; 
A bileşeni: 10 KG 
B bileşeni: 3 KG ‘dan oluşmaktadır.

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PRIMER EP S
Epoksi Reçine Esaslı, Solventsiz, Şeffaf,

Çift Bileşenli Genel Amaçlı Emprenye Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER EP S solvent içermeyen genel kullanım 
amacına uygun, epoksi esaslı, şeffaf, özellikle kapalı 
alanlar için geliştirilmiş çift bileşenli emprenye astarıdır. 
Epoksi, poliüretan ve poliürea esaslı kaplamaların 
uygulanacağı yüzeylerin hazırlığında ve astarlanmasında 
kullanılır. Uygulaması kolaydır. Yüzeylere mükemmel 
penetre eder, boşluk ve gözenekleri kapatır.  Solvent 
içermediğinden koku yapmaz ve dolayısıyla iç ve dış 
mekanlarda kullanılabilir. Kürünü aldıktan sonra aşınmaya 
ve kırılmaya karşı çok dayanıklı hale gelir. Su geçirmezdir.

Kullanım Alanları:
Zemin kaplama sistemleri uygulamaları öncesinde yüzeyin 
astarlanmasında,
Epoksi, poliürea ve poliüretan yüzey kaplamaları altına 

astar olarak,
Depolarda ve fabrikalarda kaplama altı tozumazlık 
malzemesi olarak,
Çimento esaslı yüzeylerin kaplanmasında (rampalar, 
depolar),
Zeminde mevcut kot farklılıklarının, kopmuş parçacıkların 
ve yüzey kusurlarının uygulama öncesi tamiratında silis 
kumu ilavesi ile epoksi harç yapılarak kullanılır.

Avantajları:
Düşük viskozitelidir.
Çok iyi penetrasyona sahiptir.
Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
Solvent içermez.
Uygulaması kolaydır.
Çok amaçlı kullanılabilen bir astardır.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve 
tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm² basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm² pull-off test sonucuna 
sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 
28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %4 nem içeriğine 
sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve 
boya artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış 
olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden uygun 
malzemeler ile tamir edilmelidir. 
Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak 
şap, kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme 
makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey 
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik 
süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. 
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton 
yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici yalıtımları 
yapılmış olmalıdır. 

-Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin 
yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Şeffaf, Sıvı
Sarı, Sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Yoğunluk (gIcm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,10±0,05
1,00±0,05

Katı Madde (% wt) 
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

100
100

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B) 20± 5

Dokunma Kuruması (saat) 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi (saat) 4-8

Tam Kürlenme (Gün) 7

  Basınç Dayanımı (N/mm2) 7 gün 70

  Yapışma Dayanımı (N/mm2) 7 gün ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız 
sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak 
şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi 
olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati 
aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzey, muhakkak 
zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni 
kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. 
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde 
ulaşır. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 150-200 gr/m2’dir.

Depolama ve Raf Ömrü: 
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır

Ambalaj: 
15 kg’ lık bir takım SUFFIX PRIMER EP S;
A Bileşeni:10 kg metal kova ambalaj 
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj 

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.
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SUFFIX PRIMER EP
Epoksi Esaslı, Solventsiz, Şeffaf, Emprenye Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER EP solvent içermeyen genel kullanım 
amacına uygun, epoksi esaslı, şeffaf, emprenye astarıdır. 
Epoksi, poliüretan ve poliürea esaslı kaplamaların 
uygulanacağı yüzeylerin hazırlığında ve astarlanmasında 
kullanılır. Uygulaması kolaydır. Yüzeylere mükemmel 
penetre eder, boşluk ve gözenekleri kapatır. Solvent 
içermediğinden koku yapmaz ve dolayısıyla iç ve 
dış mekanlarda kullanılabilir. Kürünü aldıktan sonra 
aşınmaya ve kırılmaya karşı çok dayanıklı hale gelir. Su 
geçirmezdir..

Kullanım Alanları:
Zemin kaplama sistemleri uygulamaları öncesinde yüzeyin 
astarlanmasında,
Epoksi, poliürea ve poliüretan yüzey kaplamaları altına 
astar olarak,
Depolarda ve fabrikalarda kaplama altı tozumazlık 
malzemesi olarak,

Çimento esaslı yüzeylerin kaplanmasında (rampalar, 
depolar),
Zeminde mevcut kot farklılıklarının, kopmuş parçacıkların 
ve yüzey kusurlarının uygulama öncesi tamiratında silis 
kumu ilavesi ile epoksi harç yapılarak kullanılır. 

Avantajları: 
Düşük viskozitelidir.
Çok iyi penetrasyona sahiptir.
Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. 
Solvent içermez.
Uygulaması kolaydır.
Çok amaçlı kullanılabilen bir astardır. 
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve 
tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm2 basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm2 pull-off test sonucuna 
sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 
28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %4 nem içeriğine 
sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve 
boya artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış 
olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden uygun 
malzemeler ile tamir edilmelidir.
Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak 
şap, kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme 
makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey 
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik 
süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. 
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton 
yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici yalıtımları 
yapılmış olmalıdır.

-Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin 
yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır.
 
Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır.

NİTELİK (23°C, 50 % RH ) YÖNTEM ÖZELLİK

Görünüm
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Şeffaf, sıvı
Kahverengi, sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Yoğunluk (gIcm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,10±0,05
1,03±0,05

Katı Madde (% wt)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

100
100

Kap Ömrü (dakika) 100 g. (A+B) 30

Dokunma Kuruması (saat) 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi (saat) 4-8

Tam Kürlenme (Gün) 7

Basınç Dayanımı (N/mm2) 7 gün 70

Yapışma Dayanımı (N/mm2) 7 gün ≥2

Teknik Özellikleri:
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Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız 
sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak 
şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi 
olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati 
aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzey, muhakkak 
zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni 
kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. 
Toplam sarfiyat 150-200 gr/m2’dir. Tam bir mekanik ve 
kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Ambalaj:
15 kg’ lık bir takım SUFFIX PRIMER EP;
A Bileşeni:10 kg metal kova ambalaj 
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj 

Sarfiyat:
0,15 – 0,20 KG/m2

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.
.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX THIN EP
Epoksi Esaslı, Solventsiz, Şeffaf,
Çift Bileşenli İnce Emprenye Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER THIN EP solvent içermeyen genel 
kullanım amacına uygun, epoksi esaslı, şeffaf, çift bileşenli 
emprenye astarıdır. Epoksi, poliüretan ve poliürea 
esaslı zemin uygulamalarının yüzeylerin hazırlığında ve 
astarlanmasında kullanılır. Uygulaması kolaydır. Yüzeylere 
mükemmel penetre eder, boşluk ve gözenekleri kapatır.  
Solvent içermediğinden koku yapmaz ve dolayısıyla iç 
ve dış mekanlarda kullanılabilir. Kürünü aldıktan sonra 
aşınmaya ve kırılmaya karşı çok dayanıklı hale gelir. Su 
geçirmezdir.

Kullanım Alanları:
Zemin kaplama sistemleri uygulamaları öncesinde yüzeyin 
astarlanmasında,
Epoksi, poliürea ve poliüretan zemin uygulamalarının 
altına astar olarak,
Depolarda ve fabrikalarda kaplama altı tozumazlık 
malzemesi olarak,

Çimento esaslı yüzeylerin kaplanmasında (rampalar, 
depolar),
Zeminde mevcut kot farklılıklarının, kopmuş parçacıkların 
ve yüzey kusurlarının uygulama öncesi tamiratında silis 
kumu ilavesi ile epoksi harç yapılarak kullanılır. 

Avantajları: 
Düşük viskozitelidir.
Çok iyi penetrasyona sahiptir.
Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
Solvent içermez.
Uygulaması kolaydır.
Çok amaçlı kullanılabilen bir astardır. 
 

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 °C, 50 % RH ) YÖNTEM TANIM

Görünüm   
A Bileşen: Epoksi Reçine 

B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Sıvı
Sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas) 
A Bileşen: Epoksi Reçine 

B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 450 ± 50
300 ± 50

Yoğunluk (gIcm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine 

B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,10 ± 0,05
0,98 ± 0,01

Katı Madde (% wt) 
A Bileşen: Epoksi Reçine

B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

100
100

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B)        30

Dokunma Kuruması (saat) - 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi 
(saat)

- 4-8

Tam Kürlenme (Gün) - 7

Basınç Dayanımı (N/mm2) 7 gün       70

Yapışma Dayanımı (N/mm2) 7 gün ≥2
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve 
tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm² basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm² pull-off test sonucuna 
sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 
28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %4 nem içeriğine 
sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve 
boya artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış 
olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden uygun 
malzemeler ile tamir edilmelidir. 
Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak 
şap, kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme 
makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey 
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik 
süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. 
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton 
yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici yalıtımları 
yapılmış olmalıdır. 
-Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin 
yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız 
sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak 
şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi 
olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati 
aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzey, muhakkak 
zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni 
kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. 
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde 
ulaşır. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Ambalaj:
15 kg’ lık bir takım SUFFIX PRIMER THIN EP;
A Bileşeni: 10 kg metal kova ambalaj 
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj 

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 150-200 gr/m2’dir.

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PRIMER PUR 1K
Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER PUR 1K tek bileşenli, düşük viskoziteli 
poliüretan astardır. Poliüretan kaplamaların uygulanacağı 
yüzeylerin hazırlığında kullanılır. Poliüretan kaplamaların 
alt katmanlara yapışmasını arttırmak için tasarlanmıştır. 
Metal yüzeylerde korozyona karşı koruyucu olarak 
kullanılır.

Kullanım Alanları:
Beton yüzeyler,
Metal yüzeyler,
Sıvalı ve alçı yüzeyler, 
Ahşap yüzeyler,
PVC yüzeyler,
Bitüm esaslı yüzeyler.

Avantajları: 
Tek bileşenlidir.
Düşük viskozitelidir.
Her tür yüzeye kolaylıkla uygulanabilir.
Camsı, gözeneksiz alt katmanlara bile güçlü bir şekilde 
yapışır.
Yüzeyi bütünsel/kesintisiz ve homojen olarak mükemmel 
şekilde kaplar ve emici yüzeylerde mükemmel şekilde 
emprenye olur.
 Beton sızdırmazlığı ve korunması yönünde düşük 
maliyetli çözüm sunar.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yüzeyi sağlam olmalıdır. Tüm gevşek, 
oynak parçacıklar yağ ve boya artıklarından, çimento 
şerbetinden arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve 
hatalar önceden tamir edilmelidir. Beton yüzeyinde 
bulunan çimento kabuğu ve parlak şap kumlama, 
çentme makinesi, elmas tamburlu silme makinesi, tahrikli 
taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey pürüzlendirilmeli 
ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik süpürgesi ile yüzeyin 
tamamı tozdan arındırılmalıdır. Yeni beton yüzeylerin 
minimum 28 gün kurumuş olmalıdır. Uygulama yüzeyinin 
nem oranı % 4 ‘ü geçmemelidir. Havanın bağıl nemi en 
çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +10°C ile 
+30°C arasında olmalıdır. Açık alanlarda uygulamaya 
başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve 
uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. Zemin 
sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin yoğuşarak 
sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam 
sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)

Uygulama: 
Malzeme kullanıma hazırdır, inceltilmez. Rulo, fırça veya 
düşük basınçlı havasız püskürtme ile yüzey doyurulacak, 
gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Geniş uygulama 
alanları için havasız sprey ile uygulama tavsiye edilir. 
Uygulamadan 2 – 3 saat sonra, poliüretan, poliürea 
esaslı kaplama malzemeleri veya poliüretan derz dolgu 
uygulanır.

Uygulama Sonrası Temizlik:
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj:
20 kg’lik teneke kovalarda

Sarfiyat:
0,08 – 0,10 KG/M2
 
Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PRIMER PUR 1K izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir.
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden 
uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. 
Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle 
zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

NİTELİK (23 °C, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm Sıvı, amber

Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 135±25

Özgül Ağırlık (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811

1,00 ± 0,02

Kopma Dayanımı (N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 30

Uzama (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300

Kuruma Süresi (saat) (25 °C, 55% RH, hour) 4-6

Üst Kat Uygulanması (saat) - 12-24

Yapışma Dayanımı (N/mm2) ASTM D1640 > 4

Teknik Özellikleri:

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

27

SUFFIX PRIMER PUR 1K



SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS
Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Cam ve Sırlı Yüzey Astarı

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS tek bileşenli, düşük 
viskoziteli şeffaf poliüretan astardır. Cam
ve sırlı yüzeylere uygulanacak kaplamaların bu yüzeylere 
yapışmasını sağlar.

Kullanım Alanları:
Cam yüzeyler,
Seramik yüzeyler, 
Sırlı yüzeyler.
Geçiş astarı olarak kullanılır. 

 
Avantajları: 
Tek bileşenlidir.
Düşük viskozitelidir. 
Hızlı kurur.
UV dayanımlıdır.
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Uygulama: 
Malzeme kullanıma hazırdır, inceltilmez. Rulo, fırça veya 
düşük basınçlı havasız püskürtme ile yüzey doyurulacak, 
gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Geniş uygulama 
alanları için havasız sprey ile uygulama tavsiye edilir. 
Uygulamadan 2 – 3 saat sonra, poliüretan, poliürea 
esaslı kaplama malzemeleri veya poliüretan derz dolgu 
uygulanır.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir..

Ambalaj:
1 L, 5 L, 20 L

Sarfiyat:
0,050-0,100 L/ m2

Depolama ve Raf Ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS izosiyanat 
içermektedir. Uçucu ve yanıcı solventler içerir. Uygulama 
sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi 
havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin 
havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde 
dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında 
iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş 
ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve 
göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol 
su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yüzeyi, yapışmayı etkileyecek tüm etkenlerden arındırılmalıdır. 
Eski kaplamalar, yağ, kir ve toz uygulama öncesinde yüzeyden temizlenmelidir. Yüzeyin nemi % 5’i geçmemelidir.
Uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında, nispi nem % 50-% 70 arasında olmalıdır.
Düşük sıcaklık ve nem kürlenmeyi geciktirebilir

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM
Görünüm Sıvı, şeffaf
Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 < 10
Özgül Ağırlık (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 /

ISO 2811
0,88 ± 0,02

Teknik Özellikleri:
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SUFFIX PRIMER PUR 2K
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Yüzey Toleranslı Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER PUR 2K, su yalıtımı yapılacak 
yüzeyin hazırlığında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen bir 
astar malzemesidir. Nemli veya yaş beton yüzeyler (en 
az 7 günlük) için özel olarak tasarlanmıştır. Kısa sürede 
kürlenir ve toksik madde içermez. Solventsizdir (sıfır VOC/
Uçucu Organik Bileşenler).

Kullanım Alanları:
Metal yüzeyler, galvanizli metal, alüminyum, mermer, 
Sıvalı ve alçı yüzeyler,
Ahşap yüzeyler,
Genel kullanımlar,
Diğer ürünlere yönelik uygulamalarda katlar arasındaki 
yapışmanın güçlendirilmesi, 
Yetersiz havalandırma koşullarına sahip uygulama 
ortamları,

Bitüm ve asfalt kökenli membranlar,
Akrilik boyalar gibi poliüretan esaslı olmayan sistemler,
Tüm beton yüzeylerde kullanılır. 

Avantajları: 
Hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
Solvent içermez: Kapalı alan uygulamaları için uygundur.
Düşük ısıda ve yaş/ıslak beton üzerinde bile kürlenir.
Hidrofobik özelliği yüksektir.
Mineral dolgularla işlem gördüğünde su sızdırmazlık 
malzemesi olarak etkin işlev görür.
Dolgu ve jeotekstil yapıştırıcısı olarak kullanılabilir. 
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı su kullanılarak 
temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları 
çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento 
artıkları, talaşlar, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş 
kaplamalardan da tamamen arındırmalıdır. Hasarlı, 
sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar yüzey bozuklukları 
kum ilavesi ile işlem görmüş SUFFIX PRIMER PUR 2K 
ile doldurulmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve 
temiz olmalıdır. Gerekiyorsa zeminde freze ve tıraşlama 
işlemleri (sand blasting, ball blasting, milling, rubbing) 
yapılmalıdır. Sağlam olmayan katmanlarda yukarıda 
anlatılan yüzey hazırlığı yapılmayan zeminlerde ürün 
kullanılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne 
alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım 
oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde 
edilebilmesi için ürün sıcaklığının 8°C’ den az olmamasına 
dikkat edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya 
kadar, en az 3 dk düşük hızda (300 devir/dakika) bir 
mikserle karıştınız. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir. Islak yüzeylere 
veya su filmlerinin üzerine astarlama yapacağınız zaman 
ürünü asla inceltmeyiniz. Sıcak ortamlarda, kap ömrünü 
uzatmak için ürünü derin olmayan geniş bir kabın içine 
boşaltınız.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, yüzeyin gözenek 
durumuna bağlı olarak toplam tüketimi 100-200 gr/m2 

olacak şekilde fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama 
sırasında yüzeyin doyurulmasına ve gözeneklerin 
kapatılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulamada kullanılan tüm ekipman uygun bir solvent ile 
uygulamanın hemen ardından temizlenmelidir.
Ambalaj:
20 kg’ lık bir set SUFFIX PRIMER PUR 2K;
A Bileşeni:12 kg metal kova ambalaj  
B Bileşeni: 8 kg metal kova ambalaj

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 250-400 gr/m2 ‘dir.
 
Depolama ve Raf ömrü:
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren A 
Bileşeni 12 ay, B Bileşeni 9 ay saklanabilir.

Güvenlik:
Solvent içermemesine karşın standart güvenlik 
önlemlerinin alınması önerilir. İyi havalandırılmış, 
sigara içilmeyen ortamlarda ve çıplak alevden uzakta 
çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda vantilatör kullanılmalı 
ve karbon filtreli maske giyilmelidir. Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formu (MSDS) talep üzerine verilir. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

NİTELİK (20°C, %55 R.H.) A Bileşeni B Bileşeni

Viskozite (Brookfield, mPas) 3000 400

Özgül ağırlık (g/cm3) 1.02 1.2

Renk Şeffaf Açık Kahve

Karışım oranı (A : B ağırlık olarak) 1.5: 1

Aderans
Galvanizli çelik
Beton
Yaş/Islak Beton
Mermer

> 10 mPa
> 4 mPa
> 4 mPa
> 5 mPa

Teknik Özellikleri:
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SUFFIX PRIMER EP BARRIER
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Düşük Viskoziteli, Nem Bariyerli Astar, 

Aderans Köprüsü ve Penetrasyon Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER EP BARRIER epoksi esaslı, iki bileşenli, 
aderans köprüsü ve nem bariyeri olarak kullanılan astar 
malzemesidir. Ürün düşük viskozitelidir; uygulanması 
kolaydır ve mineral esaslı yüzeylere mükemmel bir 
şekilde penetre olur. Solvent içermediğinden iç ve dış 
mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Kürünü aldıktan sonra 
su geçirmez, aşınmaya ve kırılmaya karşı dayanıklı bir 
film oluşturur. Oluşan film, bazlara, asitlere, sulandırılmış 
tuz çözeltilerine, gres yağına ve petrol ürünlerine karşı 
dayanıklı ve geçirimsiz bir yapıdır.

Kullanım Alanları:
Epoksi zemin kaplama uygulamalarında nem kesici ve 
astar katmanı olarak,
Epoksi uygulamalarında aderans artırıcı astar olarak,
Poliüretan ve polyurea izolasyon malzemeleri 
uygulamasından önce nem bariyeri ve
astar katmanı olarak,
Gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak,

Yapı endüstrisinde korozyon önleyici astar malzemesi 
olarak,
Beton yüzeylerde su ve nem bariyeri olarak kullanılır.
Eski betonların üzerine yeni beton uygulamalarında 
aderans köprüsü olarak uygulanır. 
 
Avantajları: 
Düşük viskozitelidir.
Mineral esaslı yüzeylere çok iyi penetre olur. 
Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
Solvent içermez.
Uygulaması kolaydır.
Çok amaçlı kullanılabilen bir astardır.
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Zeminden yükselecek neme karşı dayanıklıdır. 

Süreler yaklaşık olarak verilmiş olup değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve bağıl nemden etkilenecektir.

NİTELİK (23°C, 55 % RH ) YÖNTEM ÖZELLİK

Görünüm
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Şeffaf, Sıvı 
Kahverengi, Sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 900 ± 50 
300 ± 50

Yoğunluk (g/cm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,10±0,05
1,03±0,05

Katı Madde (%, wt)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

100
100

Karışımın Yoğunluğu (g/cm3) ASTM D1475 / DIN
53217 / ISO 2811

1,06

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B) 30

Dokunma Kuruması (saat) 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi (saat) 4-8

Tam Kürlenme (gün) 7

Basınç Dayanımı (N/mm2) 7 gün 70

Yapışma Dayanımı(N/mm2) 7 gün ≥2

Teknik Özellikleri:
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Uygulama Bilgileri: 
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve 
tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm2 basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm2 pull-off test sonucuna 
sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en 
az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla % 4-8 nem 
içeriğine sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar 
yağ ve boya artıklarından, çimento şerbetinden 
arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden 
tamir edilmelidir.
Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak 
şap kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme 
makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey 
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik 
süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. 
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton 
yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici izolasyonları 
yapılmış olmalıdır. Yeni atılmış beton (yeşil beton) üzerine 
uygulanabilir ancak bu durumda kürlenmenin uzayacağı 
bilinmelidir.
-Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin 
yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır..

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız 
sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak 
şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi 
olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati 
aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak 
zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni 
kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. 
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde 
ulaşır.  

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir..

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Ambalaj:
17,5 kg’ lık bir set SUFFIX PRIMER EP BARIER;
A Bileşeni:12,5 kg metal kova ambalaj  
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 450 – 700 gr/m2. 

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PRIMER EP FILLER
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Dolgulu Astar

Ürün Tanımı:
SUFFIX PRIMER EP FILLER, iki bileşenli, epoksi esaslı, 
dolgulu astar malzemesidir. Ürün düşük viskozitelidir; 
uygulanması kolaydır ve yüzeylere mükemmel 
penetre olur. Dolgulu olması nedeniyle uygulama 
yapılacak yüzeylerdeki kuşgözü ve mikro çatlak ve 
gözenekleri doldurur. Solvent içermediğinden iç ve dış 
mekanlarda kullanılabilir. Kürünü aldıktan sonra su 
geçirmez, aşınmaya ve kırılmaya karşı dayanıklı bir film 
oluşturur. Oluşan film, bazlara, asitlere, sulandırılmış 
tuz çözeltilerine, gres yağına ve petrol ürünlerine karşı 
dayanıklı ve geçirimsiz bir yapıdır.

Kullanım Alanları:
Epoksi zemin kaplama uygulamalarında astar katmanı 
olarak,
Poliüretan ve Polyurea izolasyon malzemeleri 
uygulamasından önce astar katmanı olarak,
Uygulama yapılacak yüzeylerde bulunan kuşgözü ve 
gözeneklerin doldurulmasında kullanılır. 

Avantajları: 
Düşük viskozitelidir,
İyi penetrasyon özelliğine sahiptir, 
Mükemmel yapışma dayanımlıdır,
Uygulanması kolaydır.
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NİTELİK (23°C, 50 % RH ) YÖNTEM ÖZELLİK

Görünüm
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Şeffaf, Sıvı Kahverengi, Sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86
6400 ± 50
300 ± 50

Yoğunluk (g/cm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,50±0,05
1,03±0,05

Katı Madde (%)
A Bileşen: Epoksi Reçine
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

100
100

Kap Ömrü (dk) 100 g. (A+B) 30

Dokunma Kuruması (saat) - 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi (saat) - 4-8

Tam Kürlenme (gün) - 7

Basınç Dayanımı (N/mm3) 7 gün 45

Yapışma Dayanımı (N/mm3) 7 gün ≥1,5

Teknik Özellikleri:
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Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya 
havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler 
kapatılacak şekilde uygulanır. Yüzeyin profiline, tesviye 
farklılıklarına ve gözenek yapısı ile fireye bağlı olarak ilave 
malzeme sarfiyatı 400 - 600 gr/m2 ‘dir. .Kat üstü yeni kat 
uygulama süresi olarak en az 4 saat (20°C), en çok 24 
saattir. 24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar 
yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda 
belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması 
çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma 
yaklaşık 7 günde ulaşır.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulamada kullanılan tüm ekipman uygun bir solvent ile 
uygulamanın hemen ardından temizlenmelidir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Ambalaj:
20 kg’lık bir takım SUFFIX PRIMER EP FILLER;
A Bileşeni:16 kg teneke kova B Bileşeni: 4 kg teneke kova

Sarfiyat:
0,50 – 0,80 KG / m2

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX POLYFAST
Tek Bileşenli Hibrit Poliüretan Su Yalıtım Membranı

ÜRÜN TANIMI:
Hibrid Teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden 
akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent 
ve izosiyanat içermeyen, yüksek kalıcı elastikiyete sahip, 
rulo ve fırça ile uygulanabilen, yüksek teknoloji ürünü bir 
kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Yatay ve düşey geniş 
yüzeylerin su yalıtımının yapılması ve 2 mm’ye kadar olan 
kılcal çatlakların köprülenmesi amacıyla kullanılır.

KULLANIM YERLERİ:
İç ve dış mekânlarda Yatay ve düşey yüzeylerde 
Teraslarda
Balkonlarda Çatılarda
Poliüretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında Beton, 
taş, mermer, seramik, fayans, her türlü ahşap, cam, metal, 
kiremit, tuğla, betopan,
gazbeton vb mineral esaslı yüzeyler olmak üzere hemen 
hemen her yüzeyde ve bunların
kombinasyonlarında,
İçme suyu deposu, havuz ve sarnıçlarda, Banyo, mutfak 
gibi ıslak hacimlerde,
Temel, garaj, bodrum gibi toprak seviyesi altında kalan 
yerlerde basınçsız suya ve zemin nemine karşı kullanılır. 
Köprü, tabliye betonlarında su yalıtımı ve koruma amaçlı 
kullanılır.

AVANTAJLARI:
Çevreye ve insan sağlığına zararlı olan solvent ve 
izosiyanat içermemektedir.
İç mekânlarda ve içme suyu temasında rahatlıkla 
kullanılabilir.
%100 elastomerik yapıdadır, solvent ihtiva etmediği için 
hacim kaybına uğramaz.
UV dayanımlıdır, çatlama, sararma ve akma yapmaz. Dış 
mekânlarda rahatça kullanılabilir.
Nemli yüzeylere dahi astarsız mükemmel yapışır, yüksek 
aderans sağlar.
Zemin yapısına bağlı olarak astarsız uygulanabilir. 
2 mm’ye kadar çatlak doldurma özelliği vardır.
Binanın hareket etmesi ile oluşan ve büyüyen çatlaklarda 
ve birleşim yerlerinde elastikiyet ve yapışma özelliklerini 
korur. Mükemmel geri toplama özelliğine sahiptir.
Düşük VOC değerlerinden dolayı insan ve çevre sağlığına 
zararlı değildir.
Hemen hemen kokusuzdur.
Fırça veya rulo ile kolay ve hızlı uygulanır. Ek yeri 
oluşturmaz. Üzeri boyanabilir.
Tek bileşenli olduğu için kolay ve hızlı uygulanabilir.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm Malzeme Yapısı Sıvı

Renk Gri, Beyaz, Şeffaf

 Yoğunluk ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,44±0,05 

Viskozite ( cps ) Brookfield DV-E RV 23°C No 05 15000±5000

 Shore A sertliği ISO 868 30±5

Geril Direnci ( MPa ) (DIN 53504) ≥ 1,5

Kopmada Uzama (DIN 53504) %300

Çekip Koparma Yoluyla 
Yapışma Dayanımı (N/mm )

(EN 1542)  > 0,8 

Film Oluşturma Süresi 3mm / 24 saat

Aşınma Dayanımı (mg ) TS 8103 EN ISO 5470-1  ~ 1100 

Servis Sıcaklığı -20°C / +80°C
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UYGULAMA BİLGİLERİ:
Yüzey Bilgileri: 
Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 
kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış 
sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam bir hale 
getirilmeli, binadaki statik çatlaklar Mukavemetli Rötresiz 
Grout Harcı ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) 
çatlaklar ise uygun SUFFIX hibrid veya
poliüretan mastikleri ile doldurulmalıdır. Su gelen delikler 
tıkanmalıdır. Normal şartlarda astar kullanımına gerek 
yoktur. Ancak yüzey tozuyorsa veya aşırı ıslak ise SUFFIX 
PRIMER EP BARRIER veya SUFFIX PRIMER PUR 1K
ile astarlanmalıdır. Astarlama sonrası 6 - 18 saat içinde 
uygulama yapılması gereklidir.

Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 48 saat 
önce,uygulama esnasında ve uygulamadan 48 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 48 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 48 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)

Yüzeye Tatbiki: 
SUFFIX POLYFAST; tek bileşenli ve kullanıma hazır bir 
malzemedir. Ürün iyice karıştırıldıktan sonra yüzeye
homojen bir şekilde dökülür. Daha sonra rulo veya fırça 
yardımı ile bir veya iki kat olarak yüzeye eşit olarak 
uygulanmalıdır.
SUFFIX POLYFAST metrekarede 1,3 – 1,5 kg/m² 
sarfiyatla birinci kat uygulaması yapılır. Daha sonra ikinci 
kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra 1,3 –1,5 kg/m² 
sarfiyatla uygulanmalıdır.
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde 
ulaşır. İkinci kat uygulaması 12 – 24 saat içerisinde 
yapılmalıdır. 
Katların, uygulama doğrultuları birbirine dik olacak şekilde 
uygulanması tavsiye edilir. 

25-30 m2 üzeri büyük yüzeyler ya da çatlama riski olan 
yerler ilk kat uygulamasından sonra jeotekstil kumaş ile 
takviye edilmesi önerilir. 2 kat uygulama jeotekstil kumaş 
üzerine yapılır. 

SARFİYAT: 
Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık için 1,30 - 1,50 kg/m2 
(Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.) En 
az iki kat uygulama ile yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak 
toplam iki katta 2,6-3,0 kg/m2 olarak uygulama yapılması 
tavsiye edilir.

Aletlerin Temizliği: Uygulamadan sonra kullanılan alet ve 
ekipmanlar uygun solvent ile temizlenmelidir. Sertleştikten 
sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
+5°C’nin altında ve +35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
uygulamadan kaçınınız.
14 kg’lık üründe 7’şer kg’lık 2 adet alüminyum ambalaj 
bulunmaktadır. Her iki ambalaj da birbirinin aynısıdır. Ayrı 
paketlenmelerinin sebebi uygulama esnasında ürünün 
hızla kürlenmesini engellemektir. Ambalajlar tek kullanıma 
uygun tasarlanmıştır. Açıldığı zaman belirlenen süreler 
içerisinde tamamen tüketilmesi gerekmektedir.
Ürünün içine haricen su veya inceltici solvent katmayınız. 
Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, 
yağmur, çiy, don ve kardan korunmalıdır.
Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve 
zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına 
düşmemelidir.
Uygulama yapılacak beton yüzeylerin 28 günlük 
mukavemetlerini almış olmaları gerekmektedir.

AMBALAJ BİLGİLERİ:             
7 kg’lık alüminyum ambaladaj plastik kovada

DEPOLAMA BİLGİLERİ: 
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış 
orijinal ambalajında +10 °C ile +25 °C ve doğru 
depolandığında malzemenin ömrü 9 aydır. 0°C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ: 
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik 
Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

40

SUFFIX POLYFAST



SUFFIX PUR 600 AL
Alifatik Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, UV Dayanımlı 

Likit Membran Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 600 AL tek bileşenli, poliüretan esaslı 
yüksek UV dayanımlı likit su yalıtım malzemesidir. 
Havadaki nem ile kürlenir. Farklı yüzeylere mükemmel 
şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film 
oluşturur. Mükemmel mekanik ve kimyasal özellikler 
gösterir, yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma direnci sağlar. 
Su buharı iletiminde etkindir. Film nefes alır ve nemin 
alt katmanda birikmesini engeller. Elastik yapısı ile rötre 
çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.
Ürün tamamıyla saf elastomerik hidrofobik poliüretan 
reçine ve özel inorganik katkı malzemeleri içerir. 
Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları: 
SUFFIX PUR 600 AL su yalıtımı amacıyla
Beton Çatılarda,
Verandalar ve balkonlarda,
Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda,
Köprü platformlarında,
Seramik karo, doğal taş karolar vb. yüzeyler üzerinde,
SUFFIX PUR 500 LV ve benzeri aromatik özellikli 
membranlar üzerinde, 

Poliüretan köpük yalıtımının korunmasında,
Çiçek tarhlarının ve ekim sandıklarının su yalıtımında,
Otopark üstü su yalıtımı ve kaplamasında kullanılır.

Avantajları: 
UV ışınlarına dayanıklıdır.
Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir örtü 
oluşturur.
Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
-30oC ile +80°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik 
özelliklerini korur.
-10oC’ de dahi 2 mm’ ye kadar olan genişlikteki çatlakları 
köprüler.
Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan 
yüzeye tam olarak yapışır.
Su yalıtımı yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
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Teknik Özellikleri:

NİTELİK(23°C ve % 55 RH) YÖNTEM TANIM
Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86, 25 °C 3500 ± 500
Yoğunluk (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,40 ± 0,05

Tutuşma Noktası (°C) ASTM D93, , kapalı kap 42
Kuruma süresi (saat) - 6

Yeniden Kat Atma Süresi (saat) - 6-24

Görünüm - Gri ve Beyaz

Servis Sıcaklığı (°C) - -30 to 80

Kısa Süreli Azami Sıcaklık (°C) - 200

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

65

Kopma Anındaki Gerilme Muka-
vemeti (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 ≥ 3,7

Uzama Yüzdesi (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 400

Su Buharı Geçirimi (gr/m2.saat) ASTM E96 (Su Yönetimi) 0,8

Betona Yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2,5

Tam Kürlenme (gün) 7

Yoğuşma Noktası (°C) Yoğuşma noktasına dikkat ediniz! 
Yüzey ve kürlenmemiş kaplama 
sıcaklığı, bitmiş yüzeyde yoğuşma 
riskini azaltmak için hava sıcaklığı, 
yoğuşma noktası en az +3 oC’nin 
üzerinde olmalıdır.

Yoğuşma noktasına 
dikkat ediniz! Yüzey ve 
kürlenmemiş kaplama 
sıcaklığı, bitmiş yüzeyde 
yoğuşma riskini azaltmak 
için hava sıcaklığı, 
yoğuşma noktası en az +3 
oC’nin üzerinde olmalıdır.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan 
yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi ya 

da poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması 
sonrasında uygulamaya geçilmelidir. Uygulama yapılacak 
beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara sahip 
olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık: 5-35°C
Bağıl nem: < 85

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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Malzeme Hazırlığı: 
Ürünü uygulamadan önce 300 devir/dakika hızında uygun 
bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız.

Uygulama: 
SUFFIX PUR 600 AL püskürtme yöntemi ya da fırça veya 
rulo ile 2 kat halinde uygulanır. İlk katta 0,6-0,8 kg/m2, 
ikinci katta 0,6-0,9 kg/m2 olmak üzere toplam 1,2-1,5 kg/
m2 sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 24 saatten fazla 
beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygulama yüzeyi 
muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir. Püskürtme 
yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme 
uygun bir inceltici malzeme (ksilen) ile inceltildikten sonra 
uygulamaya geçilmelidir.
 
Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
 
Uyarı:
SUFFIX PUR 600 AL uygulanmadan önce sistem içinde 
nemli kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının altında 
kalan nem) tamamen kurumaya bırakılmalı (maks. %5 
nem) veya havalandırma bacası kullanılmalıdır. Daha 
önce silan, siloksan, silikon veya başka su önleyici 
maddelerle bakım görmüş yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
Uygulandığı takdirde zayıf bir yapışma beklenmektedir. 
Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında açık bir bilgi 
bulunamıyorsa yapışma testi yapılması önerilir.

 
Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj:
25 kg kova

Sarfiyat:
İlk katta 0,6-0,9 kg/m2, ikinci katta 0,6-0,9 kg/m2 olmak 
üzere; Toplam 1,2-1,8 kg/m2 sarfiyatla uygulanır.
Koruyucu katman olarak tek katta 0,40 – 0,50 kg/m2 
sarfiyatla uygulanır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 600 AL izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha 
ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım 
yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi 
sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün 
tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PUR 550 LV
Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli,

Likit Membran Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 550 LV tek bileşenli, poliüretan esaslı likit 
su yalıtım malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenir. Farklı 
yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik 
ve dayanıklı bir film oluşturur. Mükemmel mekanik ve 
kimyasal özellikler gösterir, yüksek gerilme, yırtılma ve 
aşınma direnci sağlar. Su buharı iletiminde etkindir. Film 
nefes alır ve nemin alt katmanda birikmesini engeller. 
Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine 
sahiptir.
Ürün tamamıyla saf elastomerik hidrofobik poliüretan 
reçine ve özel inorganik katkı malzemeleri içerir. 
Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları:
SUFFIX PUR 550 LV su yalıtımı amacıyla
Beton çatılarda,
Verandalar ve balkonlarda,
Banyolarda,
Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda, 
Asfalt membranlarda,
EPDM membranlarda,
Köprü platformlarında,
Sulama kanallarında kullanılır.
 

Avantajları:
UV ışınlarına dayanımı yüksektir.
Beyaz rengi güneş enerjisinin büyük bir bölümünü 
yansıttığından binanın ısısını önemli derecede düşürür.
İnceltme gerektirmese de koşullara göre ksilen ile 
inceltilebilir.
Termal direnci mükemmeldir.
Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir.
 Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
Film nefes alır; su buharı geçiriminde etkindir.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan 
yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi 
ya da poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama 
yapılması sonrasında SUFFIX PUR 550 LV uygulamasına 
geçilmelidir. Uygulama yapılacak beton yüzeyler en az 
aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır:
 Sertlik: R28 = 15 Mpa 
 Sıcaklık: 5-35 °C
 Bağıl nem: < 85%

Malzeme Hazırlığı: 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun 
bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız.

Uygulama: 
SUFFIX PUR 550 LV püskürtme yöntemi ya da fırça veya 
rulo ile 2 kat halinde uygulanır. İlk katta 0,6-0,9 kg/m2, 
ikinci katta 0,6-0,9 kg/m2 olmak üzere toplam 1,2-1,8 kg/
m2 sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 24 saatten fazla 
beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygulama yüzeyi 
muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir.
Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa 
malzeme uygun bir inceltici ile (ksilen) inceltildikten sonra 
uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

NİTELİK(23°C ve % 55 RH) YÖNTEM TANIM
Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 3000 ± 500
Yoğunluk (gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,45 ± 0,05

Tutuşma Noktası (°C) ASTM D93, kapalı kap 42
Kuruma Süresi (saat) - 6

Yeniden Kat Atma Süresi (saat) - 6-24

Görünüm - Beyaz

Sertlik ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Kopma anındaki gerilme muka-
vemeti (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Uzama yüzdesi (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Su buharı geçirimi (gr/m2.saat) ASTM E96 (Water Management) 0,8

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Teknik Özellikleri:
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Uyarı:
SUFFIX PUR 550 LV uygulanmadan önce sistem içinde 
nemli kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının 
altında kalan nem) tamamen kurumaya bırakılmalıdır 
(maks. %5 nem). Uygun ön işlem gerçekleştirilmeden 
derzlerinde nitrik tuzlar barındıran seramik yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. Daha önce silan, siloksan, silikon veya 
başka su önleyici maddelerle bakım görmüş yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde zayıf bir yapışma 
beklenmektedir. Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında 
açık bir bilgi bulunamıyorsa yapışma testi yapılması 
önerilir. Kalıcı renge sahip bir yüzey isteniyorsa SUFFIX 
PUR 500 LV’ nin üstüne bir veya iki kat SUFFIX PUR 600 
AL üst kaplama olarak uygulanmalıdır. 

Depolama ve Raf Ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj:
25 kg kova

Sarfiyat:
İlk katta 0,6-0,9 kg/m2, ikinci katta 0,6-0,9 kg/m2 olmak 
üzere; Toplam 1,2-1,8 kg/m2 sarfiyatla uygulanır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 550 LV izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha 
ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım 
yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi 
sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün 
tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza ediniz.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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SUFFIX PUR 500 LV
Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli,

Likit Membran Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 500 LV tek bileşenli, poliüretan esaslı likit 
su yalıtım malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenir. Farklı 
yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik 
ve dayanıklı bir film oluşturur. Mükemmel mekanik ve 
kimyasal özellikler gösterir, yüksek gerilme, yırtılma ve 
aşınma direnci sağlar. Su buharı iletiminde etkindir. Film 
nefes alır ve nemin alt katmanda birikmesini engeller. 
Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine 
sahiptir.
Ürün tamamıyla saf elastomerik hidrofobik poliüretan 
reçine ve özel inorganik katkı malzemeleri içerir. 
Uygulaması kolaydır..

Kullanım Alanları:
SUFFIX PUR 500 LV 
Beton çatılarda,
Verandalar ve balkonlarda,
Banyolarda,
Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda, 
Asfalt membranlarda,
EPDM membranlarda,
Köprü platformlarında,
Sulama kanallarında kullanılır.

Avantajları: 
İnceltme gerektirmese de koşullara göre ksilen ile 
inceltilebilir.
Beyaz rengi güneş enerjisinin büyük bir bölümünü 
yansıttığından binanın ısısını önemli derecede düşürür.
Termal direnci mükemmeldir.
Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir.
Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
Film nefes alır; su buharı geçiriminde etkindir.

NİTELİK(23oC ve % 55 RH) YÖNTEM TANIM
Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 3000 ± 400
Yoğunluk (gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,45 ± 0,05 

Tutuşma Noktası (°C) ASTM D93, kapalı kap 42
Kuruma Süresi (saat) - 6

Yeniden Kat Atma Süresi (saat) - 6-24

Görünüm - Gri ve Beyaz

Sertlik ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Kopma anındaki gerilme muka-
vemeti (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Uzama yüzdesi (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Su buharı geçirimi (gr/m2.saat) ASTM E96 (Water Management) 0,8

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Teknik Özellikleri:
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin 
atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar 
uygun ürünler ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi ya da poliüretan bazlı uygun bir 
astar ile astarlama yapılması sonrasında SUFFIX PUR 500 LV uygulamasına geçilmelidir.Uygulama yapılacak beton 
yüzeyler en az aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır::
Sertlik: R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık: 5-35 °C
Bağıl nem: < 85%

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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Malzeme Hazırlığı: 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun 
bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız.

Uygulama: 
SUFFIX PUR 500 LV püskürtme yöntemi ya da fırça veya 
rulo ile iki ya da üç kat halinde olmak üzere toplam 1,20-
1,80 kg/m2 sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 24 saatten 
fazla beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygulama 
yüzeyi muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir. 
Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa 
malzeme uygun bir inceltici ile (ksilen) inceltildikten sonra 
uygulamaya geçilmelidir. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Uyarı:
SUFFIX PUR 500 LV uygulanmadan önce sistem içinde 
nemli kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının 
altında kalan nem) tamamen kurumaya bırakılmalıdır 
(maks. %5 nem). Uygun ön işlem gerçekleştirilmeden 
derzlerinde nitrik tuzlar barındıran seramik yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. Daha önce silan, siloksan, silikon veya 
başka su önleyici maddelerle bakım görmüş yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde zayıf bir yapışma 
beklenmektedir. Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında 
açık bir bilgi bulunamıyorsa yapışma testi yapılması 
önerilir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.
 

Ambalaj:
25 kg kova

Sarfiyat:
İlk katta 0,6-0,9 kg/m2, ikinci katta 0,6-0,9 kg/m2 olmak 
üzere; Toplam 1,2-1,8 kg/m2 sarfiyatla uygulanır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 500 LV izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha 
ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım 
yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi 
sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün 
tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza ediniz.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PUR 2CM
Poliüretan Esaslı, Çift Bileşenli

Likit Membran Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 2 CM,  iki bileşenli, solventsiz, elastik, 
çatlak köprüsü kurabilen, poliüretan esaslı su yalıtım 
malzemesidir. Kürlendiğinde mekanik dayanımı yüksek, 
hidrofobik bir membran oluşturur. Solvent içermediğinden 
kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. Her türlü yüzeye 
mükemmel şekilde yapışma gösterir. Uygun kıvamından 
dolayı zor detaylarda dahi kolayca uygulanabilir.

Kullanım Alanları:
Su depolarında,
Kanallarda,
Seramik altı veya üzeri açık bırakılacak ıslak hacimlerde,
Havuzlarda,
Katlı otoparkların ara kat ve çatı bölümlerinin su 
izolasyonunda,
Teraslarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
 

Avantajları: 
Hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
Solvent içermediğinden  kapalı alanlarda rahatlıkla 
uygulanabilir.
Çok yüksek hidrofobik ve hidroliz direnci vardır.
Geniş ısı aralığında performans gösterir. Isı direnci -40°C 
ila 90°C arasındadır.
Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
Maliyet-performans açısından su depoları için en ideal 
çözümdür.
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Uygulama Bilgileri: 
Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 5-35 °C
Bağıl nem: < 85%

Ambalaj: 
18 kg’ lık bir set SUFFIX PUR 2CM;
A Bileşeni:13 kg metal kova ambalaj  
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalı ve 3 dk dinlendirilmelidir. Hazırlanan 
karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat 
edilmelidir. 

NİTELİK (23°C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Gri, Mavi, Kırık Beyaz Amber

Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşeni: Reçine

B Bileşeni: Sertleştirci

5000 ± 500 250 ± 50

Özgül ağırlık (gr/cm3) 1,35± 0,05 1,20± 0,05

Katı Miktarı (%) 100 100

Karışım oranı (w/w) 100 gr 38 gr

Servis ısısı (°C) - -40 ila 90

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505
/ ISO R868

> 70

Kopmada uzama (%) ASTM D412 > 500

Gerilme mukavemeti (N/mm2) ASTM D412 1000 ± 100 psi

Yırtılma (ASTM D-624) 
(Trouser Type)

15 – 20 N

Su emilimi (%) DIN 53495 < 0.5

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 2

Çatlak Köprüleme ASTM C836 Pass (-25°C, 2,0mm çatlak, 25 
döngü)

Yeniden kat atma (saat) 6-48

30 °C’da kap ömrü (dakika) 20

10 °C’da kap ömrü (dakika) 40

Teknik Özellikleri:
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Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, taraklı mala, airless spray 
ya da rulo ile uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak 
en az 12 saat (20°C), en çok 24 saattir. 24 saati geçen sürelerin 
sonunda uygulama öncesi yüzey muhakkak zımparalanmalıdır. 
İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde 
uygulanması çok önemlidir. Yüzeye tamamen yayılan taraklı 
mala ile yapılan uygulamada taze kaplamanın kirpi rulo ile hava 
kabarcıkları alınmalıdır. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma 
yaklaşık 7 günde ulaşır.
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve 
yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama 
esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C 
üzerinde olmalıdır. 
(Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)
Beton Yüzeyler: 
Nemli ya da zayıf beton yüzeylerde SUFFIX PRIMER BARIER 
astar, kuru ya da sağlam beton ve çimentolu şap yüzeylerde 
SUFFI PRIMER PUR 1K astar kullanılmalı, sonrasında SUFFIX 
su izolasyon ve zemin kaplamaları için hazırlanmış olan sistemlere 
göre çalışılmalıdır.
Asfalt Yüzeyler: 
Asfalt yüzeyler yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmeli, var ise 
yüzeydeki tam yapışmayan agregalar püskürtme kumlama ile 
(shotblasting) alınmalı ve SUFFIX PRIMER PUR 1K astar ile 
astarlanmalı ya da SUFFIX FLOOR PUR SL ile yüzey kaplanmalı 
ve üzerine SUFFIX PUR 2CM serisi ile su izolasyonu yapılmalıdır.

Bitüm Membranlar: 
Yüzey SUFFIX PRIMER PUR 2K astar ile astarlanmalı, eski bitüm 
kaplamalardaki çatlaklar, kabarmalar kesilerek kaldırılmalı, SUFFIX 
PU SEAL 25F ile o bölümler macunlanarak onarıldıktan sonra 
SUFFIX PUR 2CM serisi ile su izolasyonu yapılmalıdır.
Plywood: Tüm ek yerleri temizlenmeli ve bantlanmalı, yüzey 
SUFFIX PRIMER PUR 1K astar ile astarlanmalı ve SUFFIX PUR 
2CM serisi ile su izolasyonu yapılmalıdır.
Demir/Çelik Yüzeyler: ISO 8501 standartına göre SA 2,5 kalitesinde 
temizlenmeli, SUFFIX PRIMER PUR 2K astar ile astarlanmalı ve 
SUFFIX PUR 2CM ya da diğer SUFFIX su izolasyon serileri ile 
uygulama yapılmalıdır.

Sarfiyat:
1,50 – 2,00 kg/m2 olacak şekilde uygulanmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığı 
takdirde üretim tarihlerinden itibaren A Bileşeni 12 ay, B Bileşeni 9 
ay saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş 
ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil doktora başvurulmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü 
şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin 
uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün 
güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa 
olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap 
veya ahşap gibi çok 
emici yüzeyler; önceden 
SUFFIX PRIMER PUR 
1K ya da SUFFIX 
PRIMER WB EP ile 
doyurulduktan sonra 
astar uygulamasına 
geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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SUFFIX BK 200
Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, İki Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX BK 200,  Çimento ve bitüm – kauçuk esaslı, 
iki bileşenli, yüksek viskoziteli kalın su yalıtım kaplama 
malzemesidir. 

Uygulama Alanları:
Temel ve perde duvarlarda,
Islak mekânlarda, istinat duvarlarında,
Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına 
maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve 
yalıtımında,
Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında 
uygulanabilir. 

 

Avantajları:
Hazırlaması ve uygulaması kolaydır,
Solvent içermez, çevre dostudur,
Derzsiz, eksiz, kalıcı nem ve su geçirmeyen bütün bir 
kaplama sağlar,
Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir,
Uygulandığı yüzeye iyi yapışma sağlar,
Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme
özelliğine sahiptir,
Kuru ve hafif nemli yüzeylere uygulanır,
Fırça ve çelik mala ile uygulanır,
Donma – çözülme döngüsüne dayanıklıdır,
Çeşitli tuz çözeltilerine ve zayıf asitlere dayanıklıdır,
Hareketli ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın 
işlevini ve performansını etkilemez. 

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Malzemenin Yapısı Kauçuk ve
Polimer Modifiye 
Bitüm Emülsiyon

Özel Çimento ve 
Agregalar İçeren Kuru 
Karışım

Renk Kahverengi ( Kuruyunca Siyah )

Kıvam Macun Kıvamında 

Yoğunluk (gr/cm3) 1,05

Uygulanacak Zeminin 
Sıcaklığı

+ 5°C / + 30°C

 Servis Sıcaklığı -20°C / +80°C 

 Su İle Temas Süresi 48 saat

 Kullanım Süresi 1-2 saat

 Kürlenme Süresi Min. 24 saat
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Uygulama Bilgileri: 
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Derin boşluklar mevcut ise çimento 
esaslı tamir harçları ve/veya SUFFIX EP REPAIR BOND 
ile doldurulmalıdır. Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır. 
Köşe birleşim yerleri SUFFIX EP REPAIR BOND ile 
4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. Yeni beton en az 28 
günlük olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki 
standartlara sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması:
 A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş olarak tek bir plastik ambalaj ile gelir. B 
bileşeni ( toz karışım ) A bileşeninin ( sıvı bileşen ) 
içerisine yavaş yavaş ilave edilerek 400 – 600 devir/
dk’ lık bir karıştırıcı yardımıyla 3 – 5 dk homojen ve 
topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 
Karışım tamamlandıktan sonra yaklaşık 5 dk’lık bir 
dinlendirme yapılır ve tekrar max. 1 dk daha mekanik 
karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma 
hazır gelir. Karıştırılan malzeme 1 – 2 saat içerisinde 
tüketilmelidir.  İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü 
göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen 
karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın 
elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama: 
Uygulama yapılacak yüzey solventsiz bitüm astar ile 
astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir.
Ürünün sıvı bileşeni, 1/5 oranında su ile inceltilerek 
astar yapılabilir. Malzeme uygun bir fırça ile dengeli bir 
şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine, 
göllenmesine izin verilmeden uygulanmalıdır.
Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl 
uygulamaya geçilmelidir.
Astar için sarfiyat 0,25 kg/m² olmalıdır.
Hazırlanan yüzeye malzeme fırça, mala, ya da sprey ile 
en az 2 katta uygulanmalıdır.
İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat uygulaması 

için tam kurumanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
İkinci kat ilk kata dik olacak şekilde yapılmalıdır. 
Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı 
kapatılmamalıdır.
Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama 
korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda 
uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, 
güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş 
gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın 
tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır.
Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık 
aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

Uygulama Sonrası Temizlik:
Kullanılan aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik yapılabilir

Sarfiyat: 
Yüzey tipi ve gereken koruma derecesine bağlı olmakla 
beraber 3 - 5 kg/m2’ dir.

Ambalaj: 
30 kg’lık plastik kovada set halinde;
Toz Bileşen: 8 kg Sıvı Bileşen: 22 kg

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PUR 1KB
Poliüretan- Bitüm Modifiye Esaslı, Tek Bileşenli, Likit Su Yalıtım ve Koruma Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 1KB, tek bileşenli, bitüm modifiyeli 
poliüretan esaslı likit su yalıtım malzemesidir. Havadaki 
nem ile kürlenir. Farklı yüzeylere mükemmel şekilde 
yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturur. 
Mükemmel mekanik ve kimyasal özellikler gösterir; yüksek 
gerilme, yırtılma ve aşınma direnci sağlar. Su buharı 
iletiminde etkindir. Film nefes alır ve nemin alt katmanda 
birikmesini engeller. Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını 
köprüleme özelliğine sahiptir. Ürün tamamıyla bitüm, saf 
elastomerik hidrofobik poliüretan reçine ve özel inorganik 
katkı malzemeleri içerir. Uygulaması kolaydır..

Kullanım Alanları:
Temellerde,
Çatılar, verandalar ve balkonlarda 
(üstü kapatılmak şartı ile),
Islak zeminlerde,
Yalıtım malzemesinin yüksek çatlak köprüleme özelliği 
göstermesi gereken yapı birimlerinde yatay 
ve düşey olarak,
Çimento esaslı alt katmanlarda,
Çok nemli kapalı alanlarda,
Banyolarda fanyans altında,
Asfalt, bitüm keçeleri vb. su yalıtımında kullanılır. 
 
 
Avantajları: 
Likit bir malzeme olduğundan rulo ile kolayca uygulanır; 
uygulama sırasında (pürmüz) açık alev kullanmak gerekli 
değildir.

Uygulandığında eklem olmayan sorunsuz bir su yalıtım 
membranı oluşturur.
Donmaya karşı dayanıklıdır.
Hızlı kürlenir.
Hemen her tür yüzeye, astarlı ya da astarsız, mükemmel 
şekilde yapışır.
Termal direnci mükemmeldir; ürün asla yumuşamaz.
Soğuğa karşı dirençlidir; film -40 oC’a kadar elastikiyetini 
korur.
Üstün mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, 
gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir.
Kimyasal direnci mükemmeldir. 

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan 
yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi ya 
da poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması 
sonrasında likit membran uygulamasına geçilmelidir. 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki 
standartlara sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 5-35 °C
Bağıl nem: < 85%
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Malzeme Hazırlığı: 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun 
bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız. SUFFIX PUR 1KB 
püskürtme yöntemi ya da fırça veya rulo ile 2 kat halinde 
toplam 1,5 - 2 kg/m2 sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 
24 saatten fazla beklememelidir. Püskürtme yöntemiyle 
uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme uygun bir 
inceltici madde (ksilen) ile inceltildikten sonra uygulamaya 
geçilmelidir. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj: 
25 kg kova

Sarfiyat: 
İlk katta 0,6-1,0 kg/m2, ikinci katta 0,9-1,0 kg/m2 olmak 
üzere; Toplam 1,5-2,0 kg/m2 sarfiyatla uygulanır.

NİTELİK (23°C ve % 55 R.H.) YÖNTEM TANIM
Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 5000±500
Yoğunluk (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 1,35 ± 0,05
Tutuşma Noktası (°C) ASTM D93, kapalı kap > 50
Kuruma Süresi (saat) - 12

Yeniden Kat Atma (saat) - 12-24

Görünüm Siyah

Servis Sıcaklığı (°C) - -40 ila 80

Kısa Süreli Maruz Kalabileceği Azami 
Sıcaklık (C°)

- 150

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
ISO R868

35

Gerilme Mukavemeti (N/mm2) ASTM D412 / DIN 52455 ≥2

Uzama (%) ASTM D412 / DIN 52455 > 700

Betona yapışma(N/mm2) ASTM D4541 Astarsız: ≥ 0.5
Astarlı: ≥ 1

Teknik Özellikleri:
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Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 1KB izosiyanat içermektedir. Uçucu ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli 
ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve 
bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici etkilerinden 
dolayı bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 
Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) 
başvurunuz veya teknik birimlerimiz ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Astar Seçimi: Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da 
SUFFIX PRIMER WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PUR 2KB
Poliüretan- Bitüm Modifiye Esaslı, İki Bileşenli, Likit Su Yalıtım ve Koruma Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 2KB iki bileşenli, poliüretan-bitüm modifiyeli, 
likit su izolasyon malzemesidir. Hızlı
kürlenir ve değişik yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak 
oldukça elastik bir film oluşturur.
Her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır. İnceltme 
gerekmez. Mükemmel mekanik özellikler, yüksek 
gerilme, esneme, yırtılma ve aşınma direnci sağlar. İyi 
derecede kimyasal direnç gösterir. Su buharı iletiminde 
etkendir. Film nefes alır ve bu sayede nemin kat altında 
birikmesini engeller. Kalın kat uygulamasına olanak verir, 
kabarcıklanma yapmaz. Yüksek çatlak köprüleme yapar. 
Mükemmel örtücü olup yüzeye çok iyi yapışır. Kolay 
ve hızlı uygulanır, detay yalıtım uygulamalarında kolay 
çözümler sunar. Termal direnci yüksek olup, +80 °C ile 
200 °C arasında kullanılabilir. Uygulanmış olan film – 40 
°C’a kadar esnekliğini korur.

Kullanım Alanları:
SUFFIX PUR 2KB su yalıtımı amacıyla
Çatı teras alanlarında,  
Otoparklarda,
Uçak hangarlarında, 
Tünellerde,
Asfalt ve EPDM membranların üzerlerinde,
Bitki tarhları ve yeşil çatı sistemlerinde,

Metal ya da lifli çimentodan yapılma çatıların yalıtımında,
Kullanma suyu tanklarında,
İnşaatların temel ve perde betonlarının yalıtımında,
Sulama kanallarında kullanılır.. 

Avantajları: 
Bileşenlerin 1/1 hacimli olması karıştırma işlemini 
kolaylaştırır. 
Hızlı kürlenir.
Kalın kat uygulaması yapılabilir; kabarcık oluşturmaz.
Çatlak köprüleme özelliği mükemmeldir.
Astarlı ya da astarsız, hemen her tür yüzeye mükemmel 
şekilde yapışır.
İnceltilmesi gerekmese de koşullara göre solvent 
kullanılabilir.
Termal direnci mükemmeldir; ürün asla yumuşamaz. 
Maksimum kullanım ısısı 80 oC, maksimum şok ısısı 200 
oC’dır. 
Soğuğa karşı dirençlidir. Film, -40°C’a kadar elastikiyetini 
korur.
Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, 
gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir.
Kimyasallara karşı iyi direnç gösterir.
Su buharı bariyeri olarak etkin işlev görür.
Likit bir malzeme olduğundan rulo ile uygulanır; uygulama 
sırasında (pürmüz) açık alev kullanmak gerekli değildir.
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Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 °C, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM
Viskozite (Brookfield, mPas)
Bileşen A: Reçine
Bileşen B: Asfalt türevli karışım

ASTM D2196-86
1300 ± 50
4250 ± 50

Yoğunluk (g/cm3)
Bileşen A: Reçine
Bileşen B: Asfalt türevli karışım

ASTM D1475 / DIN 53217 /
0,85±0,05
1,2±0,05

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B) kullanılarak 
ölçülmüştür

20-30

Tutuşma Noktası (°C) ASTM D93, kapalı kap > 40

Kuruma Süresi (saat) 12

Yeniden Kat Atma Süresi (saat) 12-24

Servis Sıcaklığı (°C) - -40 ila 80

Re-Coating Period (hour) - 12-24

Service Temperature, °C - -40 et 80

Kısa Süreli Maruz Kalabileceği 
Azami Sıcaklık (°C)

- 150

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

35

Kopma Anındaki Gerilme 
Dayanımı (N/mm2)

DIN 53504 >2

Uzama (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 >1500

Yırtılma Direnci (N/mm2) 20-22

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan 
yüzeyler uygun tamir ürünleriyle onarılmalıdır. Alt zeminin 
üst yüzey tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2 olmalıdır. 
Alt zemin eğer gerekiyorsa uygun önlemler ile örneğin 
taşlama makineleri veya elmas uçlu makinelerle elden 
geçirilmelidir. Tüm yüzeyler uygulama öncesi endüstriyel 
vakum aletleri ile tozdan arındırılmalıdır. Kaplamanın 
ömrü ve standartlara uyan bir yalıtım sağlamak için yüzey 
uygun bir astar ile astarlandıktan sonra zemin uygulamaya 
hazır hale getirilir. Uygulama yapılacak beton yüzeyler en 
az aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 5-35 °C
Bağıl nem: < 85%

Malzeme Hazırlığı: 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun 
bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak 40 kg’lık setler.

Sarfiyat:
2,0-2,2 KG/M2
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Uygulama: 
Ürünün A ve B bileşenleri karışım oranları önceden 
belirlenmiş olarak ayrı
ambalajlarda verilir. B bileşeni A bileşenin içerisine 
tamamıyla boşaltılır ve el mikseri ile 300 devir/dakika 
hızda karıştırılır. Malzeme karıştırıldıktan sonra derhal 
kullanılmalıdır. Ürünün Kap ömrü 20 °C’de 20 - 25 
dakikadır. Hazırlanmış karışım rulo, fırça veya spatula 
ile önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır. Uygulama 
sırasında zemin sıcaklığının 10oC’nin üzerinde olmasına 
dikkat edilmelidir. Parlak yüzey, metal ve alüminyum 
yüzeyler için farklı astar kullanılmalıdır. Uygulanmış 
yüzeylerin korunmasına (su ile direkt teması) en az 
24 saat dikkat edilmelidir. Minimum tüketim uygulama 
zeminine bağlı olarak 1 ile 1,6 L/m2 arasındadır

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir..

Depolama ve Raf ömrü:
SUFFIX PUR 2KB ürününün ambalajlarının ağızları 
açılmadan kapalı muhafaza edilmelidir. Ürünlerin direkt 
gün ışığından ve donma riskinden koruması gereklidir. 
Ürünler, 5 °C - 25°C arasında, kuru ortamlarda 12 ay 
saklanabilir. Paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri:
Düşük oranda uçucu ve yanıcı solventler içerir. Uygulama 
sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi 
havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin 
havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde 
dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında 
iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş 
ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve 
göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol 
su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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SUFFIX PUR 1K CLR
Alifatik Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, Şeffaf, UV Dayanımlı Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 1K CLR tek bileşenli, şeffaf, poliüretan 
esaslı yüksek UV dayanımlı likit su yalıtım malzemesidir. 
Havadaki nem ile kürlenir. Farklı yüzeylere mükemmel 
şekilde yapışarak UV direncine sahip oldukça elastik 
ve dayanıklı bir film oluşturur. Mükemmel mekanik ve 
kimyasal özellikler gösterir, yüksek gerilme, yırtılma ve 
aşınma direnci sağlar. Su buharı iletiminde etkindir. Film 
nefes alır ve nemin alt katmanda birikmesini engeller.

Kullanım Alanları:
Mermer, seramik gibi karolar
Doğal taşlar,
Veranda ve teraslar,
Ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları: 
Kolay uygulanır (rulo veya havasız sprey ile).
UV ışınlarına dayanıklıdır.
Sararma yapmaz.
Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen dikişsiz bir örtü oluşturur.
Su birikintilerine karşı dayanıklıdır.
-30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik 
özelliklerini korur.
Donmaya karşı dayanıklıdır.
Yüzeye tam olarak yapışır.
Ürünün uygulandığı yüzeyler üzerinde yürünebilir.
Mineral yüzeyleri donmaya, buhara ve asit yağmuruna 
karşı korur.
Yaşlanan ve oksitlenen plastik yüzeylere daha şeffaf bir 
görünüm kazandırır.
Hasarlı cam yüzeylerin su yalıtımı sağlayarak kırılma 
durumunda camın parçalara ayrılmasını önler.
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NİTELİK ( 23 °C, %55 R.H.) YÖNTEM ÖZELLİK

Görünüm - Görünüm

Viskozite (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 1500±100

Özgül ağırlık ( gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811,

0.98±0.05

Tutuşma noktası (°C) ASTM D93, kapalı kap > 50

Kuruma süresi (saat) - 4 - 6

Kopma Noktasındaki Uzama 
(%)

DIN EN ISO 527 300

Çekme Dayanımı (N/ mm2) DIN EN ISO 527 25 N/mm2

Teknik Özellikleri:

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan 
yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak uygun bir 

astar ile astarlama yapılması sonrasında SUFFIX PUR 
1K CLR uygulamasına geçilmelidir. Uygulama yapılacak 
beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara sahip 
olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 5-35°C
Bağıl nem: < 85
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Uygulama: 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında 
uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız. SUFFIX 
PUR 1K CLR, fırça veya rulo ile 2 kat halinde uygulanır. 
Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz. 24 saati 
aşma durumunda uygulama yüzeyi muhakkak zımpara 
ile işlemden geçirilmelidir.

Uyarı:
SUFFIX PUR 1K CLR uygulanmadan önce sistem içinde 
nemli kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının altında 
kalan nem) tamamen kurumaya bırakılmalıdır veya 
uygulama yapılacak yüzeyde havalandırma bacaları 
kullanılmalıdır. Daha önce silan, siloksan, silikon veya 
başka su önleyici maddelerle bakım görmüş yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde zayıf bir yapışma 
beklenmektedir. Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında 
açık bir bilgi bulunamıyorsa yapışma testi yapılması 
önerilir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj:
5 ve 20 litrelik kovalar

Sarfiyat:
1 - 3 kat olarak yapılan uygulamanın sarfiyatı, 
uygulamanın su yalıtımı veya yenileme amaçlı olmasına 
ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişebilir. 
Toz ve kirlenmeye karşı yüzey kaplaması: 
~ 0.2 L/m2 (1 kat ince uygulama) 
Su yalıtım membranı 
(kapalı gözenekli yüzey & hafif yaya trafiği): 
~ 0.7 L/m2 
(Her kat 0.3 - 0.4 L/m2 olmak üzere 2 kat uygulama)
Su yalıtım membranı
(emici yüzey & ağır yaya trafiği): 
~ 1.0 L/m2 
(Her kat 0,3 - 0,4 L/m2 olmak üzere 3 kat uygulama)

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 1K CLR izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha 
ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım 
yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi 
sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün 
tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap 
veya ahşap gibi çok 
emici yüzeyler; önceden 
SUFFIX PRIMER PUR 
1K ya da SUFFIX 
PRIMER WB EP ile 
doyurulduktan sonra 
astar uygulamasına 
geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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SUFFIX POLYUREA PR
Saf Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Sıcak Kürlenen Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX POLYUREA PR, iki bileşenli, solvent ve 
plastifiyan içermeyen, % 100 katı maddelerden oluşan saf 
poliürea sistemidir. Çift bileşenli ürünler için tasarlanan 
uygulama makinaları kullanılarak yüksek basınçta sıcak 
püskürtme tekniği ile uygulanır.
SUFFIX POLYUREA PR, yüksek mekanik ve kimyasal 
dayanıma sahip elastik bir su yalıtım ürünüdür. Beton, 
metal ve mineral yüzeylere çok iyi yapışır. Hızlı kurur, 
servis süresi kısadır. Uygun hazırlanmış ve astarlanmış 
zeminlerde hava kabarcığı oluşturmaz.

Kullanım Alanları:
Yüzme havuzları, su tankları,
Arıtma tesisleri,
Yeraltı yapılarında,
Çatı, balkon, teraslarda,
Endüstriyel zemin kaplamalarında, 
Otopark çatılarında kullanılır.

Avantajlar;
Doğru astar kullanımı ile birçok yüzey üzerinde 
kullanılabilir,
Karbon veya düşük karbonlu çelik yüzeylerde astarsız 
kullanım ve doğru yüzey profili yapıldığında ( 75-100 
mikron yüzey zımparası) astarsız kullanım,
VOC içermez ve kokusuz olması,
Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir,
Monolitik, derz gerektirmeyen yüzey oluşturur,
Uygulaması ve yüzeyin kullanıma hazır hale gelmesi çok 
hızlıdır,
Sürekli su temasına uygundur,
Esnektir, yüksek mekanik ve aşınma dayanımına sahiptir,
Toprak altı kimyasallarına dayanıklıdır.
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Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Esası Saf Poliürea Saf Poliürea

Görünüm Sıvı, bal rengi sıvı, gri

Viskozite (25°C, mPas) 750± 100 500 ± 50

Yoğunluk (25°C, g/cm3) 1,00± 0,02 1,10± 0,02

Shore A Sertliği 95±5 95±5

Kopmada Uzama (23°C, %) 
(ASTM D412)

≥ 400 ≥ 400

Yırtılma Direnci(23°C, N/mm2) 
(ASTM D638)

≥ 50 ≥ 50

Kopma Direnci (23°C, N/mm2) ≥ 18 ≥ 18

Jelleşme zamanı (sn) 3-5 3-5

Uygulama Kalınlığı(mm) 2 2

Dokunma Kuruması (sn) 13-15 13-15

Teknik Özellikleri:
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Depolama ve Raf ömrü:
SUFFIX POLYUREA PR ürününün kaplarının açılmamış 
olması, direkt gün ışığından ve donma riskinden 
korunması halinde, + 5 °C ile 25 °C arasında üretim 
tarihinden itibaren 9 ay süreyle saklanabilir.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak 425 kg’lık setler

Sarfiyat:
2,0-2,2 KG/M2

Uyarı:
SUFFIX POLYUREA PR ürününe başka malzeme 
kesinlikle ilave edilmemelidir.
Açılmış ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarım 
bırakılmamalıdır.
Herhangi bir inceltici ile inceltmeyiniz.
Kürlendikten sonra SUFFIX POLYUREA PR tamamen 
sağlıklıdır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX POLYUREA PR’nin A Bileşeni izosiyanat 
içermektedir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu 
ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük 
ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş 
edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Uygulama: 
SUFFIX POLYUREA PR özel uygulama makinaları ile aşağıdaki tabloda belirtilen değerler ile püskürtülerek uygulanır.

A Bileşeni B Bileşeni

Karışım Oranı (Hacimce) 100 100

Proses Sıcaklığı, °C 70 - 80 70 - 80

Proses Basıncı, bar 150 - 200 150 - 200

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Uygulanacak olan yüzeylerde, pürüzler, 
çukur ve çatlaklar olmamalıdır. Bu tip hasarlı ve sağlam 
olmayan yüzeyler uygun ürünler kullanılarak tamir edilmeli 
ve düzeltilmelidir. Gerekiyorsa zemin taşlama makineleri 
veya elmas uçlu makinelerle elden geçirilmelidir. Bu 
işlemlerden sonra yüzey endüstriyel vakum aletleri ile 
tozdan arındırılmalıdır. Hazırlanan yüzey uygun bir astar 
ile astarlanmalıdır. Çok emici beton yüzeylerde 2 kat 
astar uygulaması gerekli olabilir. Alt zeminin üst yüzey 

tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2, basınç dayanımı ise 
minimum 25 N/mm2’yi karşılamalıdır. Uygulama sırasında 
zemin sıcaklığının min. +5 oC üzerinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır. 
Tüm uygulanmış alanda malzemenin her tarafa eşit 
miktarlarda atıldığı ve belirli aralıklarda kalınlık ölçümü 
yapılarak en ideal uygulamayı sağladığını kontrol etmek 
önem kazanmaktadır. Zayıf noktalar tekrar gözden 
geçirilip ince uygulamalar ve onarımlar gibi tüm işlemler 
4 saat içinde tamamlanmalıdır. Uygulanmış yüzeylerin 
korunmasına (su, çiğ, toz gibi) en az 24 saat dikkat 
edilmelidir. UV’ye devamlı açık kalacak yerlerde üzerini 
tek katlı alifatik esaslı poliüretan son kat ile kaplamak 
mükemmel sonuç verir.
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SUFFIX POLYUREA HB
Hibrit Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Sıcak Kürlenen Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX POLYUREA HB, iki bileşenli, solvent ve 
plastifiyan içermeyen, % 100 katı maddelerden oluşan 
hibrit poliürea sistemidir. Çift bileşenli ürünler için 
tasarlanan uygulama makinaları kullanılarak yüksek 
basınçta sıcak püskürtme tekniği ile uygulanır.
SUFFIX POLYUREA HB, yüksek mekanik ve kimyasal 
dayanıma sahip elastik bir su yalıtım ürünüdür. Beton, 
metal ve mineral yüzeylere çok iyi yapışır. Hızlı kurur, 
servis süresi kısadır. Uygun hazırlanmış ve astarlanmış 
zeminlerde hava kabarcığı oluşturmaz.

Kullanım Alanları:
Yüzme havuzları, su tankları,
Arıtma tesisleri,
Yeraltı yapılarında,
Çatı, balkon, teraslarda,
Endüstriyel zemin kaplamalarında,
Otopark çatılarında kullanılır. 

Avantajlar;
Doğru astar kullanımı ile birçok yüzey üzerinde 
kullanılabilir,
VOC içermez ve kokusuz olması,
Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir,
Monolitik, derz gerektirmeyen yüzey oluşturur,
Uygulaması ve yüzeyin kullanıma hazır hale gelmesi çok 
hızlıdır,
Sürekli su temasına uygundur,
Esnektir. 
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Teknik Özellikleri:

 Saf Poliürea

 Hibrit Poliürea

 Poliüretan

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Uygulanacak olan yüzeylerde, pürüzler, 
çukur ve çatlaklar olmamalıdır. Bu tip hasarlı ve sağlam 
olmayan yüzeyler uygun ürünler kullanılarak tamir edilmeli 
ve düzeltilmelidir. Gerekiyorsa zemin taşlama makineleri 
veya elmas uçlu makinelerle elden geçirilmelidir. Bu 
işlemlerden sonra yüzey endüstriyel vakum aletleri ile 
tozdan arındırılmalıdır. Hazırlanan yüzey uygun bir astar 
ile astarlanmalıdır. Çok emici beton yüzeylerde 2 kat 
astar uygulaması gerekli olabilir. Alt zeminin üst yüzey 

tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2, basınç dayanımı ise 
minimum 25 N/mm2’yi karşılamalıdır. Uygulama sırasında 
zemin sıcaklığının min. +5 °C üzerinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır. 
Tüm uygulanmış alanda malzemenin her tarafa eşit 
miktarlarda atıldığı ve belirli aralıklarda kalınlık ölçümü 
yapılarak en ideal uygulamayı sağladığını kontrol etmek 
önem kazanmaktadır. Zayıf noktalar tekrar gözden 
geçirilip ince uygulamalar ve onarımlar gibi tüm işlemler 
4 saat içinde tamamlanmalıdır. Uygulanmış yüzeylerin 
korunmasına (su, çiğ, toz gibi) en az 24 saat dikkat 
edilmelidir. UV’ye devamlı açık kalacak yerlerde üzerini 
tek katlı alifatik esaslı poliüretan son kat ile kaplamak 
mükemmel sonuç verir.

BİLEŞEN A BİLEŞEN B

Esası Poliürea/Poliüretan Hibrit Poliürea/Poliüretan Hibrit

Görünüm Sıvı, bal rengi Sıvı, gri

Viskozite (25°C, mPas) 750± 100 500 ± 50

Yoğunluk (25°C, g/cm3) 1,00± 0,02 1,10± 0,02

Shore A Sertliği 85±5 85±5

Kopmada Uzama (23°C, %) 
(ASTM D412)

≥ 450 ≥ 450

Yırtılma Direnci(23°C, N/mm²) 
(ASTM D638)

≥ 23 ≥ 23

Kopma Direnci (23°C, N/mm²) ≥ 13 ≥ 13

Jelleşme zamanı (sn) 8-10 8-10

Uygulama Kalınlığı(mm) 2 2

Dokunma Kuruması (sn) 17-20 17-20
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Depolama ve Raf ömrü:
SUFFIX POLYUREA HB ürününün kaplarının açılmamış 
olması, direkt gün ışığından ve donma riskinden korunması 
halinde, + 5 °C ile 25 °C arasında üretim tarihinden itibaren 9 
ay süreyle saklanabilir.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış olarak 
425 kg’lık setler

Sarfiyat:
2,0-2,2 KG/M2

Uyarılar:
SUFFIX POLYUREA HB ürününe başka malzeme kesinlikle 
ilave edilmemelidir.
Açılmış ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarım 
bırakılmamalıdır.
Herhangi bir inceltici ile inceltmeyiniz.
Kürlendikten sonra SUFFIX POLYUREA HB tamamen 
sağlıklıdır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX POLYUREA HB’nin A Bileşeni izosiyanat içermektedir. 
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, 
iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin 
havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde 
dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında 
iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş 
ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze 
temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna 
(MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz ile iletişime 
geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Uygulama: 
SUFFIX POLYUREA HB özel uygulama makinaları ile aşağıdaki tabloda belirtilen değerler ile püskürtülerek uygulanır.

A Bileşeni B Bileşeni

Karışım Oranı (Hacimce) 100 100

Proses Sıcaklığı, °C 70 - 80 70 - 80

Proses Basıncı, bar 150 - 200 150 - 200

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap 
veya ahşap gibi 
çok emici yüzeyler; 
önceden SUFFIX 
PRIMER PUR 1K 
ya da SUFFIX 
PRIMER WB EP ile 
doyurulduktan sonra 
astar uygulamasına 
geçilebilir.  

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Esası İzosiyanat prepolimeri Poliamin karışımı

Görünüm Sıvı, şeffaf Sıvı, kırmızı
Viskozite (25oC, mPas) 4500 ± 500 450 ± 100

Yoğunluk (25oC, g/cm3) 1,20 ± 0,05 1,00± 0,05
Shore A Sertliği 90±5
Kopmada Uzama (23oC, %) 
(ASTM D412)

≥ 400

Yırtılma Direnci(23oC, N/mm2) 
(ASTM D638)

≥ 13

Kopma Direnci (23oC, N/mm2) ≥ 4,5

Kap Ömrü (dakika, 23 oC) 30

Uygulama Kalınlığı (mm) 2

Dokunma Kuruması (saat, 23 oC) 4-5 saat

SUFFIX PUR 2K 70
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Sıcak Kürlenen Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PUR 2K 70, iki bileşenli, solvent ve plastifiyan 
içermeyen, % 100 katı maddelerden oluşan poliüretan 
sistemidir. Çift bileşenli ürünler için tasarlanan uygulama 
makinaları kullanılarak yüksek basınçta sıcak püskürtme 
tekniği ile uygulanır.
SUFFIX PUR 2K 70, yüksek mekanik ve kimyasal 
dayanıma sahip elastik bir su yalıtım ürünüdür. Beton, 
metal ve mineral yüzeylere çok iyi yapışır. Hızlı kurur, 
servis süresi kısadır. Uygun hazırlanmış ve astarlanmış 
zeminlerde hava kabarcığı oluşturmaz.

Kullanım Alanları:
Yüzme havuzları, su tankları, 
Arıtma tesisleri,
Yeraltı yapılarında,
Çatı, balkon, teraslarda,
Endüstriyel zemin kaplamalarında, 
Otopark çatılarında kullanılır. 
 
 

Avantajlar;
Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir.
Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.
Uygulaması hızlıdır ve çabuk kürlenir.
Monolitik uygulama sağlar, derz, bindirme vs detayları 
yoktur.
Doğru astar kullanımı ile birçok yüzeye yapışma özelliği 
vardır.
Zemine %100 aderans sağlar.
Buhar geçirgenliği sayesinde kabarma riski azdır.
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.
Sürekli su temasında kullanılabilir.

Teknik Özellikleri:
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Uygulanacak olan yüzeylerde, pürüzler, 
çukur ve çatlaklar olmamalıdır. Bu tip hasarlı ve sağlam 
olmayan yüzeyler uygun ürünler kullanılarak tamir edilmeli 
ve düzeltilmelidir. Gerekiyorsa zemin taşlama makineleri 
veya elmas uçlu makinelerle elden geçirilmelidir. Bu 
işlemlerden sonra yüzey endüstriyel vakum aletleri ile 
tozdan arındırılmalıdır. Hazırlanan yüzey uygun bir astar 
ile astarlanmalıdır. Çok emici beton yüzeylerde 2 kat 
astar uygulaması gerekli olabilir. Alt zeminin üst yüzey 
tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2, basınç dayanımı ise 
minimum 25 N/mm2’yi karşılamalıdır. Uygulama sırasında 

zemin sıcaklığının min. +5 oC üzerinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır. 
Tüm uygulanmış alanda malzemenin her tarafa eşit 
miktarlarda atıldığı ve belirli aralıklarda kalınlık ölçümü 
yapılarak en ideal uygulamayı sağladığını kontrol etmek 
önem kazanmaktadır. Zayıf noktalar tekrar gözden 
geçirilip ince uygulamalar ve onarımlar gibi tüm işlemler 
4 saat içinde tamamlanmalıdır. Uygulanmış yüzeylerin 
korunmasına (su, çiğ, toz gibi) en az 24 saat dikkat 
edilmelidir. UV’ye devamlı açık kalacak yerlerde üzerini 
tek katlı alifatik esaslı poliüretan son kat ile kaplamak 
mükemmel sonuç verir.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler
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Uygulama:
SUFFIX PUR 2K 70 özel uygulama makinaları ile aşağıdaki tabloda belirtilen değerler ile püskürtülerek uygulanır.

Depolama ve Raf ömrü:
SUFFIX PUR 2K 70 ürününün kaplarının açılmamış 
olması, direkt gün ışığından ve donma riskinden 
korunması halinde, + 5 °C ile 25 °C arasında üretim 
tarihinden itibaren 9 ay süreyle saklanabilir.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak 420 kg’lık setler

Sarfiyat:
2,0 – 2,2 KG / m2

Uyarılar:
SUFFIX PUR 2K 70 ürününe başka malzeme kesinlikle 
ilave edilmemelidir. 
Açılmış ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarım 
bırakılmamalıdır.
Herhangi bir inceltici ile inceltmeyiniz.
Kürlendikten sonra SUFFIX PUR 2K 70 tamamen 
sağlıklıdır.

Güvenlik Önlemleri:
SUFFIX PUR 2K 70’nin B Bileşeni izosiyanat 
içermektedir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu 
ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük 
ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş 
edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ
Karışım Oranı (Hacimce) 100 70
Proses Sıcaklığı, oC 70-80 70-80
Proses Basıncı, bar 150-200 150-200

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX NEPTUNE
Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Soğuk Uygulanan

Likit Membran Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX NEPTUNE, iki bileşenli, kolay ve soğuk 
uygulanan poliürea sistemidir.
SUFFIX NEPTUNE, yüksek mekanik ve kimyasal 
dayanıma sahip elastik bir su yalıtım ürünüdür. Beton, 
metal ve mineral yüzeylere çok iyi yapışır. Hızlı kurur, 
servis süresi kısadır. Çatlak köprüleme özelliği vardır. 
Uygun hazırlanmış ve astarlanmış zeminlerde hava 
kabarcığı oluşturmaz.

Kullanım Alanları:
Beton yapılar, çatı, balkon, teraslarda,
Su tanklarında,
İkincil muhafaza su yalıtımında kullanılır.   

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Beton ve kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt 
ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Uygulanacak olan yüzeylerde, pürüzler, 
çukur ve çatlaklar olmamalıdır. Bu tip hasarlı ve sağlam 

olmayan yüzeyler uygun ürünler kullanılarak tamir edilmeli 
ve düzeltilmelidir. Gerekiyorsa zemin taşlama makineleri 
veya elmas uçlu makinelerle elden geçirilmelidir. Bu 
işlemlerden sonra yüzey endüstriyel vakum aletleri ile 
tozdan arındırılmalıdır. Hazırlanan yüzey uygun bir astar 
ile astarlanmalıdır. Çok emici beton yüzeylerde 2 kat 
astar uygulaması gerekli olabilir. Alt zeminin üst yüzey 
tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2, basınç dayanımı ise 
minimum 25 N/mm2’yi karşılamalıdır. Uygulama sırasında 
zemin sıcaklığının min. +5 oC üzerinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır. 
Tüm uygulanmış alanda malzemenin her tarafa eşit 
miktarlarda atıldığı ve belirli aralıklarda kalınlık ölçümü 
yapılarak en ideal uygulamayı sağladığını kontrol 
etmek önem kazanmaktadır. Uygulanmış yüzeylerin 
korunmasına (su, çiğ, toz gibi) en az 24 saat dikkat 
edilmelidir. UV’ye devamlı açık kalacak yerlerde üzerini 
tek katlı alifatik esaslı poliüretan son kat ile kaplamak 
mükemmel sonuç verir.
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Ambalaj:
A bileşeni: 10 kg B bileşeni: 0,6 kg 

Sarfiyat:
2-2,2 kg/m2

Depolama ve Raf ömrü:
SUFFIX NEPTUNE ürününün kaplarının açılmamış 
olması, direkt gün ışığından ve donma riskinden 
korunması halinde, 
+ 5 °C ile 25 °C arasında üretim tarihinden itibaren 9 ay 
süreyle saklanabilir. 

Uyarılar:
SUFFIX NEPTUNE ürününe başka malzeme kesinlikle 
ilave edilmemelidir. Açılmış ambalajlar, tamamen bitirilmeli 
ve yarım bırakılmamalıdır.
Herhangi bir inceltici ile inceltmeyiniz.

Güvenlik Önlemleri: 
SUFFIX NEPTUNE’nin A Bileşeni izosiyanat içermektedir. 
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden 
uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. 
Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle 
zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Teknik Özellikleri:

A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Esası İzosiyanat prepolimeri Poliamin karışımı

Görünüm Sıvı, şeffaf Sıvı, kırmızı
Viskozite (25oC, mPas) 4500 ± 500 450 ± 100

Yoğunluk (25oC, g/cm3) 1,20 ± 0,05 1,00± 0,05
Shore A Sertliği 90±5
Kopmada Uzama (23oC, %) 
(ASTM D412)

≥ 400

Yırtılma Direnci(23oC, N/mm2) 
(ASTM D638)

≥ 13

Kopma Direnci (23oC, N/mm2) ≥ 4,5

Kap Ömrü (dakika, 23 oC) 30

Uygulama Kalınlığı (mm) 2

Dokunma Kuruması (saat, 23 oC) 4-5 saat
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Uygulama: 
SUFFIX NEPTUNE rulo ya da spatula ile uygulanır.

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PU TC
Alifatik Poliüretan Son Kat Boya

Ürün Tanımı:
Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, esnek yapılı zemin 
boyasıdır. UV dayanımlıdır, dış mekanlarda kullanım 
için tasarlanmıştır. Çok katlı veya ince kaplama olarak 
tasarlanan boya sistemlerinin düz, parlak görünümlü 
son katı olarak kullanılır. Aşınma ve kimyasal dayanımı 
yüksektir.

Uygulama Alanları:
Dış mekan zemin kaplama sistemlerinin son
kat boyası olarak,
Dış mekan işaretleme, yol çizgi boyası olarak,
Balkon, çatı, teras ve açık otoparklarda kullanılan 
izolasyon sistemleri son kat boyası olarak kullanılır.

Avantajları:
Alifatik yapısı ile UV dayanımlıdır.
Kolay uygulanır.
Havasız püskürtme boya uygulama makineleri ile tatbike 
uygundur.
Dizel, benzin ve birçok kimyasala dayanıklıdır.
Yüksek aşınma dayanımlıdır.
Esnektir.
Hijyen ortam yaratılmasına yardımcı, kolay temizlenebilen, 
düz yüzey ve parlak yüzey verir.

Teknik Özellikleri: NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Parlak

Renk Her renkte

 Yoğunluk ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,33 ± 0,05 

 Karışım Oranı (A:B - ağırlıkça) 4:1 

 Hacmen Katı (A+B) %78 

Karışım Ömrü (+10°C) 100 g (A+B) kullanılarak 
ölçülmüştür.

90 dakika

Karışım Ömrü (+30°C) 100 g (A+B) kullanılarak 
ölçülmüştür.

60 dakika

Katlar Arası Bekleme 
(+10°C)

24 saat 

Hafif Trafiğe Açılma 1 gün 

Tam Kürlenme (+20°C) 7 gün 

Taber Aşınma Dayanımı (CS 10/1000/1000) (ISO 
5470-1) 

40 mg (tam kürde)
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Bilgileri:
Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Bir önceki 
astar veya ara katın kat üstü kat uygulama süresine dikkat 
edilmelidir.

Dayanım:
Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye 
dayanır. Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı 
anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta 
+120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 48 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 48 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.) 

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalı ve 5-10 dk dinlendirilmelidir. Hazırlanan 
karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat 
edilmelidir. 

Yüzeye Tatbiki: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, tercihen havasız 
püskürtme veya rulo ile, boya sistemindeki sarfiyatta veya 
istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film 
tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. 
Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 24 saat 
(20°C), en çok 5 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen 
yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok 
önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 
7 günde ulaşır.

Aletlerin Temizliği: 
Selülozik veya poliüretan tiner ile.

Ambalaj Bilgileri:             
20  kg’ lık bir takım SUFFIX PU TC; 
A bileşeni: 16 KG
B bileşeni: 4 KG ‘ dan oluşmaktadır.

Örnek Sistem:
Ağır araç trafiğinin olduğu açık otopark (çatı katı) 
kullanıma uygun 2,5 mm kalınlıkta zemin kaplama/
izolasyon sistemi:

Beton yüzeyin empregnasyonu olarak;        
SUFFIX PRIMER PUR 1K…...………….80 - 100 gr/m2

Yeni beton yüzey empregnasyonu olarak;  
SUFFIX PRIMER WB EP………………80 - 100 gr/m2

Alternatif 1: Beton yüzeyin astarı olarak;      
SUFFIX PRIMER EP…….…..……….250 – 350 gr/ m2

Alternatif 2: Beton yüzeyin astarı olarak;   
SUFFIX PRIMER PUR 2K…...……….250 – 350 gr/ m2

İzolasyon katı:                                  
SUFFIX POLYUREA PR………...................2200 gr/m2 
(Özel tasarlanmış ekip ve ekipmanlar yardımı ile 
püskürtme yapılarak uygulama gerçekleşir )

Son kat olarak:                                     
SUFFIX PU TC 
1.kat......................................................150-200 gr/m2  
2.kat......................................................150-200 gr/m2

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 150-200 gr/m2’dir.

Depolama Bilgileri: 
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış 
orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin 
ömrü A bileşeni için 1 yıl ve B bileşeni için 6 aydır.

Sağlık/Güvenlik Bilgileri: 
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik 
Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
                                                
  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX INJECTION PUR 1K
Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi Esaslı, Tek Bileşenli,

Hidrofobik, Çatlak Doldurma ve Su Yalıtımı Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX INJECTION PUR 1K, poliüretan esaslı, tek 
bileşenli, beton yüzeylerindeki çatlak veya gözeneklerden 
sızan suyu durdurmak, çatlakları ve gevşek oluşumları 
doldurmak/sabitlemek için geliştirilmiş hidrofobik 
enjeksiyon reçinesidir. Suyla reaksiyona girerek yarı sert 
hidrofobik bir köpük oluşturur. Düşük vizkoziteli olduğu için 
beton çatlaklarına hızlı bir şekilde ve derinlemesine nüfuz 
ederek su sızıntılarını veya kaçaklarını etkin bir şekilde 
durdurur. Tek bileşenli enjeksiyon pompasıyla uygulanır.

Kullanım Alanları:
Temeller,
Garajlar gibi toprakaltı yapıları,
Tüneller ve yeraltı geçitleri,
Atık su ve kanalizasyon sistemleri,
Su depoları ve tankları,
Beton perdeler,

Su yolları ve barajlar,
Çatlaklı kayaç stabilizasyonu,
Negatif yönden gelen suların durdurulmasında   
kullanılır. 

Avantajları:
Islak yüzeylere aderansı mükemmeldir.
Tek bileşenli pompa yardımı ile uygulanır.
Su ile reaksiyona girerek köpük oluşturur.
Genleşme faktörü yüksektir.
Ekonomiktir.
SUFFIX INJECTION PUR 1K CAT 
katalizörü(hızlandırıcısı) ilavesi ile köpük oluşum süresi 
kısaltılabilir. 
 

SUFFIX INJECTION PUR 1K R SUFFIX INJECTION PUR 1K CAT

Ürün Yapısı Poliüretan Reçine Katalizör

Görünüm Amber, sıvı Sarı veya turuncu sıvı

Viskozite (25°C, mPas) 180±20 60 ±10

Yoğunluk (25°C, g/cm3) 1,05±0,05 0,94±0,05

Parlama Noktası (°C) +180 +110

Teknik Özellikleri:
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Çatlak veya derzlerde, serbest parçacıklar/kalıntılar  
temizlenmelidir. 3 mm den fazla genişlikteki sızdıran 
çatlakların üzeri uygun metot/malzeme ile kapatılmalıdır.
Kullanılacak paker çapına göre 45° açı ile delikler delinir. 
Çatlağın düz hat olmaması durumunda, deliklerin çatlağın 
her iki tarafına şaşırtmalı şekilde delinmesi tavsiye edilir.
Delik derinliği betonarme kalınlığının yarı derinliği kadar 
olmalıdır. Deliğin çatlaktan uzaklığı da beton kalınlığının 
yarısı kadar olmalıdır.
Delikler arasındaki mesafe mevcut duruma göre 15 cm ila 
90 cm aralığında olabilir.
Pakerler deliklere yerleştirilir ve enjeksiyon esnasında 
oluşabilecek basınca dayanıklı hale getirilmelidir.
Ortamın kuru olduğu durumlarda, çatlak veya derzlere 
enjeksiyon işleminden önce su sıkılır. Bu işlem çatlak/derz 
içerisinde ki toz ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasına 
yardımcı olacaktır. Çatlak/derz içerisindeki su, reçinenin 
reaksiyona girmesini sağlayacaktır.

Karıştırma: 
Ürünün reçine kısmını yanında verilen ölçüdeki katalizör 
ile iyice karıştırılır.
Katalizörün oranı, alt katmanın nem ve ısı durumuna   
göre % 2 ila % 10 arasında değişiklik gösterebilir.
Uygulamaya geçmeden önce karışımın nemle ve suyla  
temas etmemesine önemle dikkat edilmelidir. Aksi   
takdirde reaksiyona başlayacağından enjeksiyonun   
verimliliği düşer.
Erken reaksiyonu önlemek için karışımın bulunduğu   
kap kapalı olmalıdır.
Çatlak veya derzlere su sıkılması gerekiyorsa mutlaka  
iki ayrı pompa kullanılmalıdır.

Yukarıdaki değerler 23 ° C ‘de ve % 50 bağıl nem için 
verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır. Düşük 
sıcaklıklar uzatır.

Reaksiyon:
Reaksiyon zamanları % 5 su + farklı oranlarda katalizör 
kullanılarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Reaksiyon Katalizör Reaksiyon 
Başlangıcı

Reaksiyon
Sonu

Genleşme

5°С’de 2 %
5%
10 %

2′10″
1′10″
0′50″

8′30″
6′30῀
4′00″

14V
16V
22V

10°С’de 2 %
5%
10 %

1′45῀
1′30″
1′00″

7′30῀
6′00″
4′00″

14V
16V
22V

20°С’de 2 %
5%
10 %

1′30″
1′00″
0′20″

5′00″
4′00″
1′00″

16V
20V
27V

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K
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Enjeksiyon: 
Enjeksiyon yapılırken birinci pakerden başlanmalıdır.
Enjeksiyon işlemine, pompanın en düşük basıncı ile 
başlanmalı ve basınç, reçine taşmaya başlayıncaya 
kadar yavaşça yükseltilmelidir. Çatlak boyutuna, 
betonarme kalınlığına ve genel şartlara göre basınç 14 
ila 200 bar arasında değişkenlik gösterebilmektedir.
Betonarmeden yüzeye çıkacak reçine sızıntısı, 
reçinenin betonarmeye işlediğini gösteren iyi bir 
göstergedir. Fazla akıntılar parça/çaput ile tıkanmalı ve 
reçinenin genleşmesi için beklenmelidir. Akıntı durduğu 
zaman enjeksiyon işlemine devam edilir.
Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan önce su, sonra 
köpüklü reçine, daha sonra da saf reçine akacaktır.
Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi 
durdurulur.
Enjektör ikinci pakere yerleştirilir ve işlem tekrarlanır.
Birkaç pakerden enjeksiyon yapılınca birinci pakere 
dönülüp bir daha reçine enjekte edilir.
Reçine enjeksiyonundan sonra pakerlerden tekrar su 
sıkılabilir. Bu işlem, geride kalan reçinenin reaksiyona 
girmesini sağlayacaktır.
Reçine kürünü almadan pakerler yerlerinden 
çıkarılmamalıdır.
Pakerlerden dolayı oluşan delik boşlukları çimento 
esaslı tamir harcı ile doldurulabilir.
Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra su sızıntısı 
kontrolü yapılır ve herhangi bir problem olmadığı 
takdirde yüzey alanına uygun bulunan yalıtım 
malzemesi ile uygulama tamamlanmalıdır. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulamada kullanılan tüm ekipman uygun bir solvent 
ile uygulamanın hemen ardından temizlenmelidir.

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj:
20 + 2 kg

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX INJECTION PUR 2K
Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi Esaslı, Çift Bileşenli,

Hidrofobik, Çatlak Doldurma ve Su Yalıtımı Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX INJECTION PUR 2K, su ile karşılaştığında 
oldukça hızlı reaksiyona giren, iki bileşenli poliüretan 
enjeksiyon reçinesidir. Reaksiyon sonucunda az bir 
köpürme ile yüksek mekanik özelliklere sahip bir yapı 
meydana getirir.

Kullanım Alanları:
Bina temelleri
Tüneller
Barajlar
Su kanalları

Avantajları:
Islak yüzeylere aderansı mükemmeldir.
Çift bileşenli pompa yardımı ile uygulanır.
Su ile reaksiyona girerek kontrollü köpük oluşturur.
Ekonomiktir.
Solvent içermez.
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Karıştırma:
A (polyol) ve B (izosiyanat) bileşenleri hacimce 1:1 
oranında kullanıma hazır olarak bulunur ve biribiri ile 
karıştırılmadan çift bileşenli ürünler için tasarlanmış 
enjeksiyon pompaları ile uygulanır.
Uygulama sırasında, bileşenlerin enjeksiyon pompasının 
statik mikserinde homojen bir şekilde karıştığından emin 
olunmalıdır.
Uygulamaya geçmeden önce bileşenlerin nemle ve suyla 
temas etmemesine önemle dikkat edilmelidir. B Bileşen 
neme karşı hassastır. Bu sebepten su ile kesinlikle temas 

etmemesi gereklidir. Yüksek nem yüzeyde ince bir tabaka 
oluşumuna sebep olabilir. Böyle bir durumda yüzeydeki 
tabaka alınmadan ürün kesinlikle karıştırılmamalıdır ve 
pompanın emiş hortumu kabın içine daldırılmamalıdır. 
Bu işlemler ancak yüzeydeki tabaka üründen 
uzaklaştırıldıktan sonra yapılabilir.
Erken reaksiyonu önlemek için malzemelerin bulunduğu 
kaplar kapalı olmalıdır. 

Uygulama:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeylerden serbest parçacıklar ve 
kalıntılar temizlenmelidir. Genişliği 3 mm den fazla olan 
çatlakların üzeri uygun malzeme/metot ile kapatılmalıdır.
Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin 
hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların koruyucu hakları 
gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve 
ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi 
yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. 
Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/
veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, 
her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan 
zararlardan sorumlu değildir.
Kullanılacak paker çapına göre 45° açı ile delikler delinir. 
Çatlağın düz hat olmaması durumunda, deliklerin çatlağın 

her iki tarafına şaşırtmalı şekilde delinmesi tavsiye edilir.
Delik derinliği, betonarme kalınlığının yarı derinliği kadar 
olmalıdır. Deliğin çatlaktan uzaklığı da beton kalınlığının 
yarısı kadar olmalıdır.
Delikler arasındaki mesafe mevcut duruma göre 15 cm ila 
90 cm aralığında olabilir.
Pakerler deliklere yerleştirildikten sonra enjeksiyon 
esnasında oluşabilecek basınca dayanıklı hale 
getirilmelidir.
Kuru ortamda, enjektörlerden önce su sıkılır. Bu işlem 
çatlak/derz içerisinde ki toz ve yabancı maddelerin 
uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Çatlak/
derz içerisindeki su, reçinenin reaksiyona girmesini 
sağlayacaktır. 

A Bileşeni B Bileşeni

Renk Renksiz Kahverengi

Yoğunluk (25 °C), g/cm3 1,03 1,23

Viskozite (25 °C), mPas 250 ± 50 250 ± 50

Birleşme Oranı (hacimsel) 1:1 1:1

Teknik Özellikleri:
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Enjeksiyon:
Enjeksiyona birinci pakerden başlanmalıdır.
Enjeksiyona enjeksiyon pompasının en düşük basıncı ile 
başlanmalı; basınç, reçine taşmaya başlayıncaya kadar 
yavaşça yükseltilmelidir. Çatlak boyutuna, betonarme 
kalınlığına ve genel şartlara göre basınç 14 ila 200 bar 
arasında değişkenlik gösterebilmektedir.
Betonarmeden yüzeye çıkacak reçine sızıntısı, reçinenin 
betonarmeye işlediğini gösteren iyi bir göstergedir. Fazla 
akıntılar parça/çaput ile tıkanmalı ve reçinenin genleşmesi 
için beklenmelidir. Akıntı durduğu zaman enjeksiyon 
işlemine devam edilir.
Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan önce su, sonra 
köpüklü reçine, daha sonra da saf reçine akacaktır.
Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi durdurulur.
Enjektör ikinci pakere yerleştirilir ve işlem tekrarlanır.
Birkaç pakerden enjeksiyon yapılınca birinci pakere 
dönülüp bir daha reçine enjekte edilir.
Reçine enjeksiyonundan sonra pakerlerden tekrar 
su sıkılabilirsiniz. Bu işlem, geride kalan reçinenin 
reaksiyonunu sağlayacaktır.
Reçine kürünü almadan pakerler yerlerinden 
çıkarılmamalıdır.
Pakerlerden dolayı oluşan delik boşlukları çimento esaslı 
tamir harcı ile doldurulabilir.
Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra su sızıntısı 
kontrolü yapılır ve herhangi bir problem olmadığı takdirde 
yüzey alanına uygun bulunan yalıtım malzemesi ile 
uygulama tamamlanmalıdır.

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Ekipman üzerinde kuruyan ürün önemli makina 
parçalarını tıkayabilir. Tüm ekipman uygulamadan 
hemen sonra uygun bir malzeme ile iyice temizlenmelidir. 
Kısa duraklamalarda karıştırma ekipmanı A bileşeni 
ile durulanabilir. İş bitiminden sonra veya uzun 
duraklamalarda ise temizlik için uygun bir solvent 
kullanılmalıdır.

Depolama ve Raf ömrü:
Ürün, orjinal ve açılmamış ambalajlarında, 5°C and 25°C 
arasında kuru bir yerde saklanmalıdır.
Tavsiye edilen koşullarda saklandığı sürece raf ömrü 
üretim tarihinden itibaren 9 aydır.

Ambalaj
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak 44 kg’lık setler

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik 
Bilgi Formuna (MSDS)’e başvurunuz veya teknik 
birimlerimiz ile iletişime geçiniz. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX EP REPAIR BOND
Epoksi Esaslı İki Bileşenli, Tiksotropik Tamir,

Ankraj ve Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı:
SUFFIX EP REPAIR BOND,  Çift bileşenli, solventsiz, 
tiksotropik, macun kıvamında, yüksek mukavemetli 
yapıştırma, ankraj montaj ve dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları:
Enjeksiyon pakerlerin sabitlenmesinde,
Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde,
Saplama ankrajında,
Farklı yapıdaki malzemelerin yapıştırılmasında,
Metal ve çelik aksamın beton elamanlarına montaj ve
Yapıştırılmasında,
Beton tamiratında,
Köprü ve viyadük korkuluklarının sabitlenmesinde,
Civata ve pimlerin ankrajlanmasında,
Dilatasyon ve pah bantlarının yapıştırılmasında kullanılır.
 

Avantajları:
Mekanik dayanımı yüksektir.
Aşınma dayanımı yüksektir.
Macun kıvamındadır uygulaması kolaydır.
Erken mukavemet sağlar.
Rötre yapmaksızın sertleşir
Baş üstü uygulamalar için uygundur.
Beton ve çeliğe mükemmel yapışır.
Kimyasallara dayanıklıdır.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması:
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın 
işlevini ve performansını etkilemez. 

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Açık Gri           Siyah

Yoğunluk (gr/cm3) 1,60 ± 0,05 1,45 ± 0,05

Karışım oranı (w/w) 100 33

Sertlik (Shore D, 7 günlük) ASTM D2240 / DIN 
53505 / ISO R868

> 75

Basınç Dayanımı (N/mm2) EN 196-1           60 - 70

Aderans Gerilmesi
(N/mm2)

12

Eğilme Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 30 - 40

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541   > 2

25 °C’da kap ömrü (dakika) 30

Mekanik Mukavemet 30°C / 10 saat
15°C / 24 saat
20°C / 12 saat

Kimyasal Mukavemet 30°C / 6 gün
20°C / 7 gün
15°C / 9 gün
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Uygulama: 
Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton 
minimum 25 N/mm² basınca ve en az 1,5-2 N/mm² çekme 
dayanımına sahip olmalıdır.
Yüzey temiz düzgün, kuru olmalıdır. Uygulama 
yüzeyindeki nem oranı % 5 nemi geçmemelidir. Eğer oran 
bu değerin üzerinde ise; yüzeylerde nemli yüzey epoksi 
astarı kullanılmalıdır.
Çelik yüzeylere uygulama yapıldığında SA 2/5 
mertebesinde kum raspa yapılmalıdır.
+10°C altında ve + 30°C nin üstündeki sıcaklık 
ortamlardan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında zemin 
sıcaklığı çiğ noktasının en az 3ºC üzerinde olmalıdır.
Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Katlar arası uygulamada minimum 12 saat beklenmelidir 
(20°C’de) 

Ambalaj: 
5 kg’lık bir set SUFFIX EP REPAIR BOND;
A bileşeni: 3,75 kg’lık metal kova ambalaj
B bileşeni: 1,25 kg’lık metal kova ambalaj

Sarfiyat:
1 mm kalınlık için 1,60 kg/m2.

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

90

SUFFIX EP REPAIR BOND



SUFFIX REPAIR 25
Çimento Esaslı İnce Taneli Yüzey Tamir Harcı

Ürün Tanımı:
SUFFIX REPAIR 25, Çimento esaslı, polimer modifiyeli, 
yüksek performansa sahip, elyaf katkılı, tiksotropik 
özellikte, sülfata dayanıklı mukavemeti yüksek, ani ısı 
değişimlere dirençli, ince taneli beton yüzeylerde düzgün 
bitirme sağlayan yüzey tamir harcıdır.
EN 1504-3 Standardı/R2 sınıfına uygundur.

Uygulama Alanları:
Düzeltme tamiratlarında,
Beton yapı elemanlarının yüzeylerin tamiratında, 
Tij deliklerinin doldurulmasında,
Köşe pahlarının oluşturulmasında, 
Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında,
Deniz yapılarının onarım ve bakımında, 
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,

Hafif ve orta yük ağırlıkta trafik yükü olan özel kaplamalar 
gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratlarında kullanılır.

Avantajları:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır. 
Yüksek aderansa sahiptir.
Yapısal tamiratta kullanılabilir. 
Büzülme yapmaz.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar. 
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz. 
Tek katta istenilen performansı verir.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Tipik değerler +23°C’ de, 50 % bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan 
deneyler sonucu elde edilmiştir.

Sıcaklık farklılıkları sürelerde değişkenlik gösterecektir.

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ

Malzemenin Yapısı Polimer Takviyeli, Mineral dolgular içeren Özel Çimento

Renk Gri

Uygulama Kalınlığı Min. 1 mm
Max. 4 mm

 Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı + 5°C / + 30°C

 Servis Sıcaklığı -20°C / +400°C

 Su İle Temas Süresi 48 saat

 Kullanım Süresi 30 dk.

Üzerine çıkabilme Süresi Min. 24 saat

Tam kürlenme süresi 28 gün

Basınç Dayanımı ( TS EN 196 ) 28. GÜN ≥ 15 N/mm2

Eğilme Dayanımı ( TS EN 196 )
28 gün sonra

≥ 3 N/mm2

Yapışma Dayanımı 
( TS EN 1542 )
28 gün sonra

≥ 0,8 N/mm2

Sınırlandırılmış büzülme – 
genleşme

≥ 0,8 N/mm2

Kapiler su absorbsiyonu ≤0,5kg.m .h-0,5
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Uygulama Bilgileri: 
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları 
mümkün olduğunca dik kesilmelidir.
Varsa donatıda pas vs. temizlenmeli ya da gerekiyorsa 
yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa 
drene edilmeli, temizlenmeli ya da uygun bir su tıkacı ile 
tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ancak 
serbest halde fazla su bırakılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması: 
Ölçek yardımıyla 4 – 5 lt temiz su, temiz bir kovaya 
boşaltılıp, SUFFIX REPAIR 25 yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale 
gelir.

Uygulama: 
Hazırlanan harç uygun ekipman ile min. 10 mm max. 
40 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Kalın uygulamalar 2 -3 
kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında tam kuruma 
gerçekleşene kadar beklenmelidir. Hazırlanan ürün 
2-3 saat içerisinde kullanılmalı, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir. Kalıp ile çalışılan alanlarda 
kalıbın içinde ki tüm boşlukların dolmasını sağlamak 
için, ucu çengel hale getirilmiş çelik bir tel kullanılarak 
yerleştirme yapılmalı, vibratör kullanılmamalıdır. Kalıplar 
18 – 24 saatten önce alınmamalıdır. Atmosfere açık geniş 
yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ya da rüzgârlı alanlar 24 – 
48 saat süreyle ıslak çuval veya tekstil, su ya da özel kür 
malzemeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C 
arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış 
etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.

Malzeme yerleştirilmesinde vibratör kullanılmamalıdır.
PH değeri düşük olan ( 5,5 ) sıvılarla temas halinde 
kullanılmamalıdır.

Uygulama Sonrası Temizlik:
Kullanılan aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
Kurumuş malzemeler için ancak mekanik yöntemlerle 
temizlik yapılabilir.

Sarfiyat: 
1 mm kalınlık için 1,50 kg/m2 

Ambalaj: 
Kraft Torbalarda Net: 25 kg 

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX REPAIR 50
Çimento Esaslı Kalın Taneli Yüzey Tamir Harcı

Ürün Tanımı:
SUFFIX REPAIR 50, Çimento esaslı, polimer modifiyeli, 
yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı 
değişimlere dirençli, kalın taneli yüzey tamir harcıdır.

EN 1504-3/R4

Kullanım Alanları:
Düzeltme tamiratlarında,
Beton yapı elemanlarının yüzeylerin tamiratında, 
Tij deliklerinin doldurulmasında,
Köşe pahlarının oluşturulmasında, 
Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında,
Deniz yapılarının onarım ve bakımında, 
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
Hafif ve orta yük ağırlıkta trafik yükü olan özel kaplamalar 
gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratlarında kullanılır.

Avantajları: 
Hazırlaması kolay ve hızlıdır. 
Yüksek aderansa sahiptir.
Yapısal tamiratta kullanılabilir. 
Büzülme yapmaz.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar. 
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz. 
Tek katta istenilen performansı verir. 
Klor ve sülfat dayanımı yüksektir.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Teknik Özellikleri:

Tipik değerler +23°C’ de, 50 % bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan 
deneyler sonucu elde edilmiştir. Sıcaklık farklılıkları sürelerde değişkenlik gösterecektir. 

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ

Malzemenin Yapısı Polimer Takviyeli, Mineral dolgular içeren Özel Çimento

Renk Gri

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi (TS 
EN 1015-6 )

1650 ± 200 kg/m3

Kapiler Su Absorbsiyonu 
( TS EN 13057 )

≤ 0,5 kg/m2/saat

Uygulama Kalınlığı Min. 10 mm
Max. 40 mm

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı + 5°C / + 30°C

Servis Sıcaklığı -20°C / +400°C

Su İle Temas Süresi 48 saat

Kullanım Süresi 30 dk.

Üzerine çıkabilme Süresi Min. 24 saat

Tam kürlenme süresi 28 gün

Basınç Dayanımı ( TS EN 196 ) ( 28. GÜN )  ≥ 45 N/mm2

Eğilme Dayanımı ( TS EN 196 )
28 gün sonra

≥ 7 N/mm2

Yapışma Dayanımı ( TS EN 1542 )
28 gün sonra

≥ 2 N/mm2

Elastisite Modülü ≥ 20.000 N/mm2

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

95

SUFFIX REPAIR 50



Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları 
mümkün olduğunca dik kesilmelidir.
Varsa donatıda pas vs. temizlenmeli ya da gerekiyorsa 
yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa 
drene edilmeli, temizlenmeli ya da uygun bir su tıkacı ile 
tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ancak 
serbest halde fazla su bırakılmamalıdır.
Karışımın Hazırlanması:
Ölçek yardımıyla 4 – 5 lt temiz su, temiz bir kovaya 
boşaltılıp, SUFFIX REPAIR 50 yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5 -10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale 
gelir.

Uygulama: 
Hazırlanan harç uygun ekipman ile min. 10 mm max. 
40 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Kalın uygulamalar 2 -3 
kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında tam kuruma 
gerçekleşene kadar beklenmelidir. Hazırlanan ürün
2-3 saat içerisinde kullanılmalı, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir. Kalıp ile çalışılan alanlarda 
kalıbın içinde ki tüm boşlukların dolmasını sağlamak 
için, ucu çengel hale getirilmiş çelik bir tel kullanılarak 
yerleştirme yapılmalı, vibratör kullanılmamalıdır. Kalıplar
18 – 24 saatten önce alınmamalıdır. Atmosfere açık geniş 
yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ya da rüzgârlı alanlar 24 – 
48 saat süreyle ıslak çuval veya tekstil, su ya da özel kür 
malzemeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C 
arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış 
etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.
Malzeme yerleştirilmesinde vibratör kullanılmamalıdır.
PH değeri düşük olan ( 5,5 ) sıvılarla temas halinde 
kullanılmamalıdır.

Uygulama Sonrası Temizlik:
Kullanılan aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
Kurumuş malzemeler için ancak mekanik yöntemlerle 
temizlik yapılabilir.

Sarfiyat: 
1,70 kg/dm³

Ambalaj: 
Kraft Torbalarda Net: 25 kg 
Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PU SEAL BT2K 10
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli Bitüm Modifiyeli Derz Dolgu Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PU SEAL BT2K 10, iki bileşenli, bitüm 
poliüretan esaslı, derz dolgu malzemesidir. Havadaki 
nem ve kimyasal reaksiyon ile kürlenir. Farklı yüzeylere 
mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı 
bir yapı oluşturur. Mükemmel mekanik ve kimyasal 
özellikler gösterir; yüksek gerilme, yırtılma ve aşınma 
direnci sağlar. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı  
dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik 
materyallerinden ve yağlardan etkilenmez.

Kullanım Alanları:
Hava alanları pistleri, apron ve hangarlarında ,
Yağ ve yakıtlara dayanıklı uygulamalar,
Otoyollarda, köprü ve viyadüklerde ,
Petro kimyasal ve diğer endüstriyel alanların yolları ve 
beton alanlarında,
Tren rayları döşemelerinde,
Yatay derzlerin doldurulmasında,
Yapı elemanları arasındaki yatay birleşim yerlerinin 
doldurulmasında,
Endüstriyel zeminlerde,
Yaya ve araç trafiğine açık iç ve dış mekanlarda,

Toprak üstü yakıt depoları ve yükleme rampaları, zemin ve 
birleşim derzlerinde,
Bitümlü kaplamalar ile beton elemanların birleşim 
derzlerinde,
Asfalt ve beton yollarda meydana gelen çatlaklarda 
kullanılır.

Avantajları:
Hemen her tip yüzeye mükemmel şekilde yapışır,
Farklı iklimsel koşullarda ve geniş bir ısı diliminde 
mükemmel yayılma, aletle şekillendirme olanağı ve 
yapısını koruma kararlığı vardır.
Kimyasal direnci mükemmeldir. Kimyasallarla işlem gören 
su depoları için uygundur,
Derz hareketine %50 uyum sağlar.
Mikroorganizmalara ve mantara karşı dirençlidir.
Soğuğa karşı dirençlidir, -40 oC kadar elastikiyetini korur,
Üzerine boya uygulaması yapılabilir,
Jet yakıtı, yağ ve çeşitli kimyasal çözeltilere dayanımlıdır.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Uygulama sıcaklığı 5-30 °C aralığında olmalıdır. 
Islak, donmuş veya sürekli su bulunan zeminlerde 
uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin 
genleşme ve daralma hareketi derz genişliğinin % 25’ini 
geçmemelidir. Uygulama sırasında gerekli görülürse 
derzin iki tarafına düzgün ve temiz hat görünümü elde 
etmek amacıyla kolay sökülebilen bantlar yapıştırılabilir. 
Uygulamadan hemen sonra, ürün kürlenmesi 
gerçekleşmeden ( 30 dk sonra ) bu bantlar sökülmelidir. 

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Derz Uygulaması: 
Uygun derz ve yüzey hazırlığından sonra gereken 
derinliğe derz dolgu fitilini yerleştiriniz ve astarı 
uygulayınız. Polietilen fitili uygularken dış kaplamasının 
delinmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, 
ısının yükselmesiyle birlikte kabarcıklanmaya yol açabilir. 
Sağlam ve sabit bir destek işlevi gören fitilin kullanılması 
genişliğin derinliğe olan oranının doğru olması ve mastiğin 
düzgün uygulanması açısından önemlidir. Tavsiye edilen 
genişlik 5 ile 10 cm arasındadır. Derzin genişlik/derinlik 
oranı yaklaşık 2:1 olmalıdır.
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım derz ya da 
dilatasyon aralığına boşaltılır ve mala yardımı ile yayılır. 
Uygulama yapılırken;
Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. 
Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)
Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma 
altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen 
mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

NİTELİK
(23 oC, %55 R.H.)

YÖNTEM TANIM

Görünüm Siyah

 Yoğunluk 1,40 gr / cm³

Kürlenme hızı ( saat ) - 12

Servis Sıcaklığı ( oC) - -40 ila 80

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

20 ± 5

Kopma Uzama % DIN 53504 ≥ 400

Çekme Mukavemeti
(N/mm2)

   ≥ 1,2

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Teknik Özellikleri:
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Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX 
PRIMER WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

SUFFIX PU SEAL BT2K 10 (1000 gr) ile yapılabilen teorik derz uzunlukları:

Derz Derinliği Derz Genişliği

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

10 mm 6,6 mt 4,4 mt 3,3 mt

12,5 mm 2,1 mt

Uygulama Sonrası Temizlik:
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Depolama ve Raf Ömrü:
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 9 ay saklanabilir. 
Açılan kovalardaki malzeme derhal kullanılmalıdır.

Ambalaj: 
12 kg’lık bir set SUFFIX PU SEAL BT2K10;
A bileşeni: 10 kg’lık metal kova ambalaj
B bileşeni: 2 kg’lık metal kova ambalaj

Güvenlik Önlemleri: 
SUFFIX PU SEAL BT2K 10 izosiyanat içermektedir. Uçucu ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır 
olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) 
başvurunuz veya teknik birimlerimiz ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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SUFFIX PU SEAL 25 F
Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli Derz Dolgu Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX PU SEAL 25 F, tek bileşenli, poliüretan esaslı, 
derz dolgu malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenir. Farklı 
yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik 
ve dayanıklı bir yapı oluşturur. Mükemmel mekanik ve 
kimyasal özellikler gösterir; yüksek gerilme, yırtılma ve 
aşınma direnci sağlar. Ürün tamamıyla saf elastomerik, 
hidrofobik poliüretan reçine ve özel inorganik katkı 
malzemeleri içerir. Tek bileşenli bir malzeme olduğundan 
uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları:
Yatay ve dikey derzlerin doldurulmasında,
Yapı elemanları arasındaki yatay ve dikey birleşim 
yerlerinin doldurulmasında,
Endüstriyel zeminlerde,
Yaya ve araç trafiğine açık iç ve dış mekanlarda kullanılır.

Avantajları:
Hemen her tip yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
Farklı iklimsel koşullarda ve geniş bir ısı diliminde 
mükemmel yayılma, aletle şekillendirme olanağı ve 
yapısını koruma kararlığı vardır.
Kimyasal direnci mükemmeldir. Kimyasallarla işlem gören 
su depoları ve yüzme havuzları yalıtımı için uygundur.
Derz hareketine %50 uyum sağlar.
Mikroorganizmalara ve mantara karşı dirençlidir.
Sualtı daldırma/batırma uygulaması yapılabilir.
Isı dayanıklılığı mükemmeldir, >60°C’a ulaşan 
sıcaklıklarda bile uygulamaya izin verir.
Soğuğa karşı dirençlidir, -40 oC kadar elastikiyetini korur,
Üzerine boya uygulaması yapılabilir,
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

Yüzey Hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Uygulama sıcaklığı 5-30 °C aralığında olmalıdır. 
Islak, donmuş veya sürekli su bulunan zeminlerde 
uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin 
genleşme ve daralma hareketi derz genişliğinin % 25’ini 
geçmemelidir. Uygulama sırasında gerekli görülürse 
derzin iki tarafına düzgün ve temiz hat görünümü elde 
etmek amacıyla kolay sökülebilen bantlar yapıştırılabilir. 

Uygulamadan hemen sonra, ürün kürlenmesi 
gerçekleşmeden bu bantlar sökülmelidir. 

Astar Seçimi: 
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; 
önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX 
PRIMER WB EP ile doyurulduktan sonra astar 
uygulamasına geçilebilir. 

NİTELİK
(23oC, %55 R.H.)

YÖNTEM TANIM

Görünüm Gri

 Yoğunluk 1,40 gr / cm³

Kürlenme hızı (mm/gün) - 2

Servis Sıcaklığı (oC) - -40 ila 80

Sertlik (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

25 ± 5

Kopma Uzama % DIN 53504 ≥ 600

Çekme Mukavemeti
(N/mm2)

   ≥ 1,2

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Teknik Özellikleri:
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Uygulama Sonrası Temizlik:
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Depolama ve Raf Ömrü: 
Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C 
arasında, kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 
9 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme derhal 
kullanılmalıdır.

Ambalaj: 
600 ml Sosis (20 adet / koli)

Güvenlik Önlemleri: 
SUFFIX PU SEAL 25 F izosiyanat içermektedir. Uçucu 
ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara 
içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha 
ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım 
yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş 
ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler 
cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi 
durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı 
bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) başvurunuz 
veya teknik birimlerimiz ile iletişime geçiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Derz Uygulaması: 
Uygun derz ve yüzey hazırlığından sonra gereken derinliğe derz dolgu fitilini yerleştiriniz ve astarı uygulayınız. Polietilen 
fitili uygularken dış kaplamasının delinmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, ısının yükselmesiyle birlikte 
kabarcıklanmaya yol açabilir. Sağlam ve sabit bir destek işlevi gören fitilin kullanılması genişliğin derinliğe olan oranının 
doğru olması ve mastiğin düzgün uygulanması açısından önemlidir. Tavsiye edilen genişlik 10 ile 40 mm arasındadır. 
Derzin genişlik/derinlik oranı yaklaşık 2:1 olmalıdır.

SUFFIX PU SEAL 25 F (600 ml) ile yapılabilen teorik derz uzunlukları:

Derz Derinliği Derz Genişliği

5 mm 10 mm 15 mm 25 mm

5 mm 24 mt 12 mt

10 mm 4 mt 2,4 mt

15 mm 1,6 mt
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SUFFIX FLOOR PUR SL
POLİÜRETAN SERT ZEMİN KAPLAMA

Ürün Tanımı:
Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, yarı 
esnek, kendiliğinden yayılan renkli zemin kaplama 
malzemesidir.

Uygulama Alanları:
Hijyenik koşulların önemli olduğu endüstriyel mutfaklarda, 
tavuk üretim çiftlikleri ve kesim odalarında 
Okullar ve hastahanelerde,labotaruarlarda,
Alışveriş mağazaları ve marketlerde,
Gıda işleme alanları ve depolarında,
Kimyasal ve ilaç üretim endüstrisinde.
Kaplama filminde esnemenin önemli olduğu, prekast ve 
ve prefabrike yapılarda, asma kat zeminlerindeki kaplama 
sistemlerinde kullanılır.

Avantajları:
Derz gerektirmeyen monolitik bir zemin oluşturur. (anti 
mikrobial yüzey)
Hijyenik bir ortam oluşturulabilmesi için
temizlemesi kolaydır.
Yüksek mekanik dayanımlıdır.
Çatlak köprüleme yapabilir, yarı elastik bir kaplama
filmi verir.
Asfalt üzeri astar ya da kaplama olarak direkt 
uygulanabilir.
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Uygulama Bilgileri: 
Yüzey Hazırlığı: 
Zemin yüzeyi kuru, temiz, sağlam ve yüke dayanan 
yapıda olmalıdır. Kaplama yapılacak toprak ile temas 
halindeki beton yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici 
izolasyonları yapılmış olmalıdır. 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, 
su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest parçalar ve 
toz zemin freze makinesi ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. 
Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, 
beton yüzeyler en fazla %4-5 nem içeriğine sahip olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır.

Dayanım: 
Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye 
dayanır. Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı 
anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta 
+120°C’ ye dayanır.

Çevre Koşulları:
Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre 
ve yüzey) +3°C ile +35°C arasında olmalıdır. 

Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 
3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-
Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)

Karışımın Hazırlanması:
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalı ve 5-10 dk dinlendirilmelidir. Hazırlanan 
karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat 
edilmelidir.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın 
işlevini ve performansını etkilemez. 

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm Yarı Parlak
Renk Her renkte
 Yoğunluk ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,30 ± 0,05 
 Karışım Oranı (A:B - ağırlıkça) 15:4 
 Hacmen Katı %100 (A+B)
Karışım Ömrü (+10°C) 100 g (A+B) kullanılarak 

ölçülmüştür 
40 dakika

                        (+30°C) 30 dakika
Katlar Arası Bekleme (+10°C) 24 saat / 20°C de

                                   (+20°C) 12 saat / 20°C de
Hafif Trafiğe Açılma 16 saat / 20°C de
Tam Kürlenme 7 gün / 20°C de
Shore D Sertliği ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 

R868
65 - 75

Kopmadaki Uzama ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 %30 / 20°C de
Kopma Dayanımı ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 170 kg/cm²
Basınç Dayanımı (EN 196-1) 50 N/mm2

Eğilme Dayanımı (EN 196-1) 30 N/mm2

Taber Aşınma Dayanımı (CS 10/1000/1000)
(ISO 5470-1) 

40 mg (tam kürde)

 Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 2
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Yüzeye Tatbiki: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, taraklı mala ile, 
boya sistemindeki sarfiyatta veya istenilen kuru film kalınlığı 
elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek 
uygulanır. 
Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 24 saat 
(20°C), en çok 5 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni 
kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. 
Yüzeye tamamen yayılan taze kaplamanın kirpi rulo ile hava 
kabarcıkları alınmalıdır. (Özellikle 1 kg/m2 veya 700 mikron 
üstü uygulamalarda bu hususa dikkat edilmelidir.) Tam bir 
mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.

Malzeme Sarfiyatı: 
1 m² yüzeyde 1,0 mm kalınlıkta kaplama oluşturmak 
için gerekli SUFFIX FLOOR PUR SL miktarı 1,3-1,4 kg 
arasındadır. Yeterli bir dayanım için en az 2,5 kg/m2 sarfiyat 
olacağı bilinmelidir. (%20 oranında 0,1 – 0,3 kalınlıkta kuartz 
kumu katılarak)

Aletlerin Temizliği: 
Selülozik veya poliüretan tiner ile.

ÖRNEK SİSTEM  
Beton yüzeyin astarlanması olarak:          
SUFFIX PRIMER EP……….…………...…..150-200 gr/m2
Sert zemin katı olarak:                   
SUFFIX FLOOR PU SL………...……….2000–2500 gr/m2      
(ağırlıkça %20 oranında 0,1 – 0, 3 kuvars kumu karışımı 
olarak)
Renkli son kat olarak:                    
SUFFIX PU TC …………………………….100-150 gr/m2     
(UV koruyucu boya katman olarak)

AMBALAJ BİLGİLERİ:             
19  kg’ lık bir takım SUFFIX FLOOR PUR SL ; 
A bileşeni: 15 KG
B bileşeni: 4 KG dan oluşmaktadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ: 
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış 
orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin 
ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ: 
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik 
Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. 

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

UYGULAMA YAPILACAK 
YÜZEY ÖZELLİĞİ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Nem Oranı ≤ %4

Nem Oranı %4 - %8

Nem Oranı %8 - %12

Kuş Gözü Oluşmuş, 
Düzgün Olmayan Beton 
Yüzeyler
Metal, Aluminyum, Mer-
mer, Seramik, Galvaniz 
Kaplı Yüzeyler
Ahşap

PVC

Çok Emici Yüzeyler

Bitüm Kaplı Yüzeyler

Cam, Seramik ve Sırlı 
Yüzeyler

Astar Seçimi: 

Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; önceden SUFFIX PRIMER PUR 1K ya da SUFFIX PRIMER 
WB EP ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir.  
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SUFFIX FLOOR EP TC
Epoksi Esaslı, Rulo ile Uygulanan Son Kat Kaplama

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP TC, iki bileşenli, endüstriyel zeminler 
için tasarlanmış, düzgün yüzey bitişli,
uygulaması kolay, kaydırmaz yüzey elde edilebilen son 
kat epoksi kaplamadır.

Kullanım Alanları:
Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde, 
Depolarda,
Üretim alanlarında,
Alışveriş merkezlerinde,
Hangarlarda,
Sergi ve fuar alanlarında,
Otoparklarda son kat boya malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları: 
Mekanik dayanımı yüksektir. 
 Sıvı geçirimsizdir.
Parlak yüzey bitişlidir.
Kolay uygulanabilir.
Temizliği ve bakımı kolaydır.
Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım kısa tüylü rulo ile 
her iki yönde uygulanır. Uygulama yapılırken;
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.

-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.) Uygulama yapılan yüzeyler en az 
24 saat süre ile koruma altına alınmalıdır. Malzeme, teknik 
bilgi föyünde verilen mekanik değerlere yaklaşık 7 günde 
ulaşır.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak (20 + 2) kg’lık setler

Sarfiyat:
0,30 – 0,50 KG / m2

Depolama ve Raf Ömrü:
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 24 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

NİTELİK (23 °C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ
Görünüm Renkli, likit Şeffaf, likit
Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşeni: Reçine
B Bileşeni: Sertleştirci

1500 ± 200 200 ± 100

Yoğunluk (gr/cm3) 1,80 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Karışım oranı (w/w) 100 20
Sertlik (Shore D, 7 günlük) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
> 75

Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 100/1000/1000) 30-35

Basınç Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 50

Eğilme Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 20

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

25 °C’da kap ömrü (dakika) 60 60

Teknik Özellikleri:

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

109

SUFFIX FLOOR EP TC



SUFFIX FLOOR EP TXT
Epoksi Esaslı, Tiksotropik, Portakal Kabuğu Yüzey Görünümlü Son Kat Kaplama

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP TXT, iki bileşenli, endüstriyel zeminler 
için tasarlanmış, uygulanması kolay
portakal kabuğu yüzey görünümlü, temizlenmesi kolay 
tiksotropik son kat zemin kaplamasıdır.

Kullanım Alanları:
Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde,
Depolarda,
Üretim alanlarında,
Hangarlarda,
Sergi ve fuar alanlarında,
Otoparklarda portakal kabuğu yüzey görünümlü son kat 
kaplama malzemesi olarak kullanılır.
 

Avantajları: 
Mekanik dayanımı yüksektir. 
Aşınma dayanımı yüksektir. 
Sıvı geçirimsizdir.
Parlak yüzey bitişlidir.
Kolay uygulanabilir.
Temizliği ve bakımı kolaydır.
Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım yüzeye boşaltılır 
ve mala yardımı ile yayılır. Mercan rulo kullanılarak her iki 
yönde tarama yapılır ve bitiş dokusu verilir.
Uygulama yapılırken;
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.

-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan
24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. 
(Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı 
tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma 
altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen 
mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.

Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak (20 + 2) kg’lık setler

Sarfiyat:
0,50 – 0,70 KG / m2

Depolama ve Raf Ömrü:
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

NİTELİK (23°C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ
Görünüm Renkli, likit Şeffaf, likit
Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşeni: Reçine
B Bileşeni: Sertleştirci

10000 ± 1000 200 ± 100

Yoğunluk (gr/cm3) 1,80 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Karışım oranı (w/w) 100 20
Sertlik (Shore D, 7 günlük) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
> 75

Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 100/1000/1000) 30-35

Basınç Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 60

Eğilme Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 20

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

25 °C’da kap ömrü (dakika) 60 60

Teknik Özellikleri:
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SUFFIX FLOOR EP SF
Solvent İçermeyen, Epoksi Esaslı, Cam Kürecik Modifiyeli,

Çift Bileşenli Kaplama Malzemesi

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP SF epoksi esaslı, solvent içermeyen,
iki bileşenli, cam küreciklerle modifiye edilerek yüzey
sertliği ve rijitlik sağlanmış,özellikle beton ve çeliği
korumak için geliştirilmiş kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları:
İç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Metal veya beton tanklarda,
Yağ ve yakıt depolarında,
Enerji istasyonları, şeker fabrikaları, hangarlar ve sıvı
depolama alanlarında,
İçme suyu depolarında,
Gıda, İlaç, boya, kağıt endüstrisinde,
Matbaalar, otel mutfak ve çamaşırhanelerde,
Hastane laboratuvarlarında, yemekhane, ıslak hacim ve
hijyenik ortamlarda kullanılır.

 

Avantajları: 
Parlak yüzeylidir.
Antibakteriyel özelliğe sahiptir.
Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı oluşturur.
Kolay temizlendiği için hijyenik ortam sağlar.
Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
Metal yüzeylerdeki hareketleri absorbe edebilecek
elastikiyete sahiptir.
Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile kolay uygulanır.
Su geçirimsizdir.
Solvent içermez.
İçme suyu depolarında güvenle kullanılır.
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Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım kısa tüylü rulo ile 
her iki yönde uygulanır. Uygulama yapılırken;
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)
Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma 
altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen 
mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.

Uygulama Sonrası Temizlik:
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Ambalaj:
23,5 kg’ lık bir takım SUFFIX FLOOR EP SF;
A Bileşeni: 20 kg teneke kova 
B Bileşeni: 3,5 kg teneke kova 

Sarfiyat:
Toplam sarfiyat 0,4-0,8 gr/m2’dir.

Depolama ve Raf Ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
 Sertlik: R28 = 15 Mpa
 Sıcaklık: 10-30 °C
 Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Teknik Özellikleri:

NİTELİK (23°C, %55 R.H.) Yöntem Tanım
Görünüm
A Bileşeni: Epoksi Reçine
B Bileşeni: Epoksi Sertleştirci

Sıvı
Sıvı

Viskozite (Brookfield, mPas) 
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

ASTM D2196-86 3500 ± 500
350 ± 100

Yoğunluk (gIcm3)
A Bileşen: Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

1,86 ± 0,05
1,05 ± 0,05

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B) 45

Dokunma Kuruması (saat) - 12

Tam Kürlenme (Gün) - 7

 Yapışma Dayanımı (N/mm2) 7 gün >2,5 (Beton ve Çelik)
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SUFFIX FLOOR EP SL
Epoksi Esaslı, Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplaması

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP SL, epoksi esaslı, endüstriyel 
zeminler için tasarlanmış, düzgün yüzey bitişli,
temizlemesi kolay, kendiliğinden yayılan zemin sistemidir.

Kullanım Alanları:
Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde, 
Depolarda,
Üretim alanlarında,
Alışveriş merkezlerinde,
Hangarlarda,
Sergi ve fuar alanlarında,
Otoparklarda zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları: 
Mekanik dayanımı yüksektir.
Kendiliğinden yayılma özelliğinden dolayı kumlu veya 
kumsuz yüzeylere sorunsuz uygulanabilir.
Aşınma dayanımı yüksektir.
 Kolay uygulanabilir.
Temizliği ve bakımı kolaydır.Sıvılara karşı geçirimsiz bir 
tabaka oluşturur.
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NİTELİK (23 °C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ
Görünüm Renkli, likit Şeffaf, likit
Viskozite (Brookfield, mPas)
A Bileşeni: Reçine
B Bileşeni: Sertleştirci

1000 ± 200 200 ± 100

Yoğunluk (gr/cm3) 1,75 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Karışım oranı (w/w) 100 20
Sertlik (Shore D, 7 günlük) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
53505 / ISO R868

Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 100/1000/1000) 40-45

Basınç Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 50

Eğilme Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 20

Betona yapışma (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

25 °C’da kap ömrü (dakika) 25 25

Teknik Özellikleri:

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı: 
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest parçalar 
ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. Uygulama öncesi 
yüzey astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %
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Ambalaj:
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış 
olarak (20 + 4) kg’lık setler
Sarfiyat:
Kullanıldığı sisteme göre sarfiyatı 1 – 3 kg / m2 aralığında 
olabilir.

Depolama ve Raf Ömrü:
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri:
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat 
edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B 
bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik 
bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. A ve B bileşenleri 
karıştırıldıktan sonra gerekli görülürse silis kumu eklenir 
ve 2 dk daha karıştırılır. Hazırlanan karışımın karışım 
ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım yüzeye boşaltılır, 
ayarlı mastar veya taraklı mala ile homojen bir şekilde 
yayılır. Yüzeye tamamen yayılan malzemenin kirpi rulo 
ile hava atışı hızlandırılır. Uygulama esnasında uygulama 
yüzeyinin bozulmaması için çivili ayakkabı giyilmesi 
tavsiye edilir. 
Uygulama yapılırken;
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat 
önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat 
sonra yağmurlu olmamalıdır. -Zemin sıcaklığı o anki 
şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme 
Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma 
altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen 
mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TC
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Koruyucu Kaplama

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TC epoksi esaslı, solventsiz, 
iki bileşenli, koruyucu kaplama malzemesidir. SUFFIX 
FLOOR EP GUARD TC kürlendiğinde yüksek aşınma 
direnci ve kimyasal dayanım gösteren sert ve parlak bir 
film oluşturur.

Kullanım Alanları:
Aşınma dayanımı yüksektir. 
Düşük ve orta dereceli agresif olan kimyasal ortamlarda 
kullanılabilir.
Beton, taş,  çimento esaslı harç ile kaplanmış, epoksi ve 

çelik yüzeylerde kullanılabilir. 
Stok tankları ve silolarda, kimyasal malzemeler ile temas 
etme riski olan alanlarda, atık su tanklarda kaplama olarak 
kullanılabilir.

Avantajları:
Solventsizdir
Kimyasal ve mekanik direnci yüksektir.
Kolayca karıştırılabilir ve uygulanabilir.
Yüksek katılıdır.
Sıvılara karşı geçirimsiz bir tabaka oluşturur.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

117

Z
E

M
İN

 G
R

U
B

U



Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve 
tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/mm² basınç 
dayanımına ve en az 1,5 N/mm² pull-off test sonucuna 
sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en 
az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla % 4-8 nem 
içeriğine sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar 
yağ ve boya artıklarından, çimento şerbetinden 
arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden 
tamir edilmelidir. 
Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak 
şap kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme 
makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey 
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik 
süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. 
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton 
yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici izolasyonları 
yapılmış olmalıdır. Yeni atılmış beton (yeşil beton) üzerine 
uygulanabilir ancak bu durumda kürlenmenin uzayacağı 

bilinmelidir.
-Havanın bağıl nemi en çok % 90, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin 
yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde 
olmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması: 
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Teknik Özellikleri:

Süreler yaklaşık olarak verilmiş olup değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve 
bağıl nemden etkilenecektir.

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) YÖNTEM TANIM

Görünüm   
A Bileşen: Dolgulu Epoksi Reçine 
B Bileşen: Epoksi Sertleştirici

Genellikle RAL 7032
Şeffaf, sarımsı sıvı

Yoğunluk (g/cm3)
A Bileşen 
B Bileşen
Karışım

1,55±0,05

Katı Madde (%, wt) 100

Kap Ömrü (dakika) 100 g (A+B) 17

Dokunma Kuruması (saat) 4-6

Katlar Arası Bekleme Süresi (saat) 4-8

Tam Kürlenme (gün) 7

Basınç Dayanımı (N/mm2) 7 gün 50

Eğilme Dayanımı (N/mm2) 7 gün 30

Yapışma Dayanımı(N/mm2) 7 gün ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik 
özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı 
değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten 
sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu 
veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi 
ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda 
olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya 
havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler 
kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama 
süresi olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 
saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi 
muhakkak zımparalanmalıdır. 
Uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama amacına 
göre uygulanacak kat sayısı ve her kattaki tüketim miktarı 
değişmekle beraber yüksek kimyasal ve mekanik dayanım 
için her katta tüketim 0,3-0,5 kg/m2 olmak üzere 3 kat 
uygulama tavsiye edilir. 

Uygulama Sonrası Temizlik: 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan 
hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Ambalaj: 
25 kg’lık setler halinde;
A Bileşeni:20 kg metal kova ambalaj 
B Bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj

Sarfiyat: 
Toplam tüketim miktarı 0,90 – 1,50 kg/m2 ‘ dir.

Depolama ve Raf Ömrü : 
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 
dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama 
sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, 
uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formuna (MSDS) başvurunuz veya teknik birimlerimiz 
ile iletişime geçiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT
Epoksi Esaslı, Tiksotropik, Portakal Kabuğu Yüzey Görünümlü Koruyucu Kaplama

Ürün Tanımı:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT,  iki bileşenli, yüksek 
kimyasal dayanımlı, uygulanması kolay portakal kabuğu 
yüzey görünümlü, tiksotropik, epoksi esaslı koruyucu 
kaplamadır.

Kullanım Alanları:
Düşük ve orta dereceli agresif olan kimyasal ortamlarda,
Beton, taş,  çimento esaslı harç ile kaplanmış, epoksi ve 
çelik yüzeylerde, 
Kimyasal malzemeler ile temas etme riski olan alanlarda, 
atık su tanklarda kaplama olarak kullanılabilir.

Avantajları:
Mekanik ve kimyasal dayanımı yüksektir.
Sıvı geçirimsizdir.
Parlak yüzey bitişlidir.
Kolay uygulanabilir.

Teknik Özellikleri:

Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın 
işlevini ve performansını etkilemez. 

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Renkli*, likit  Şeffaf, likit

Viskozite (Brookfield, mPas)       
A Bileşeni: Reçine 
B Bileşeni: Sertleştirici

15000 ± 1000 400 ± 100

Yoğunluk (gIcm3) 1,50 ± 0,05 1,05 ± 0,05

Karışım oranı (w/w) 100 25

Sertlik (Shore D, 7 günlük) ASTM D2240 / DIN 53505 / 
ISO R868

> 75

Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 10/1000/1000) 30-35 

Basınç Dayanımı (N/mm2) EN 196-1 60
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Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest 
parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek 
uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama 
yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara 
sahip olmalıdır:
Sertlik: R28 = 15 Mpa
Sıcaklık: 10-30 °C
Yüzey nemi: < 4 %

Karışımın Hazırlanması: 
A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları 
belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin 
içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 
300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki 
bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, 
tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında 
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi 
için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat 
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri 
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü 
süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uygulama: 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım yüzeye boşaltılır 
ve mala yardımı ile yayılır. Mercan rulo kullanılarak her 
iki yönde tarama yapılır ve bitiş dokusu verilir. Uygulama 
yapılırken;
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı 
(çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. 
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, 
uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır. 

-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) 
sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-
Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu 
firmamızdan isteyiniz.)
Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma 
altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen 
mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.

Ambalaj: 
25 kg’lık setler halinde;
A bileşeni: 20 kg metal kova ambalaj
B bileşeni: 5 kg metal kova ambalaj

Depolama ve Raf Ömrü: 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru 
koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde 
depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay 
saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri: 
Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici 
etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas 
ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su 
ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil 
doktora başvurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için satıcınızdan 
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri, genel ve üçüncü şahısların 
koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun 
tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, 
doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara 
bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.
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